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INTRODUCCIÓ  

 

La recerca que es presenta s’emmarca en l’àmbit de la didàctica de la literatura, disciplina que 

pren com a objecte d’estudi la integració de la literatura infantil i juvenil en l’ensenyament, les 

intervencions educatives orientades a desenvolupar la formació literària i el conjunt de 

competències, sabers i habilitats que l’alumne ha d’aplicar en la lectura d’obres literàries. En 

aquest cas, se centra la mirada en la tipologia de pràctiques educatives que permeten progressar 

en la comprensió, la interpretació i la valoració de les lectures literàries. Així, l’estudi elaborat 

forma part del conjunt d’aportacions que analitzen els aspectes relacionats amb la recepció 

lectora i les propostes didàctiques per a l’aprenentatge literari, concretament, en els primers 

cursos d’educació primària.  

 

L’impuls per iniciar aquesta recerca sorgeix, d’una banda, de la inquietud ─forjada a través de la 

formació i l’experiència en l’àmbit docent─ de buscar fórmules que permetin augmentar la 

capacitat de lectura literària dels anomenats primers lectors en el marc escolar i, d’altra banda, de 

la ferma convicció que la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge a l’escola es troba 

en l’estreta relació entre teoria i pràctica. Així doncs, es planteja un estudi de cas de base 

empírica, que consta del disseny, l’aplicació i l’anàlisi d’una proposta pràctica amb alumnat de 

segon curs d’educació primària. L’objectiu principal és conèixer de quina manera una intervenció 

didàctica, que consisteix en la interfase de lectura, conversa i escriptura valorativa i que inclou la 

proposta d’una pauta d’arguments com a material de suport (per a la conversa i l’escriptura), pot 

resultar útil per a l’aprenentatge literari. Aquest plantejament té el seu origen en una recerca 

prèvia,1 basada en l’exploració de les diferents fases d’aquesta proposta didàctica aplicada en 

petit grup. En aquest cas, en canvi, la investigació es realitza en grups més nombrosos, davant la 

necessitat de comprovar fins a quin punt els diferents aspectes de la intervenció poden ser útils 

en aquest format, que acostuma a ser habitual a les aules. D’aquesta manera, l’anàlisi de la 

seqüència d’activitats es veu enriquida amb la comparativa d’algunes qüestions que succeeixen 

en les dues situacions (gran grup i petit grup). 

 

                                                           
1 AMAT, V. (2009). L’aprenentatge metaliterari a través d’una intervenció didàctica amb àlbums il·lustrats. Treball 
Final de Màster. Direcció de T. Colomer. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències 
Socials. Universitat Autònoma de Barcelona. El procediment i els resultats d’aquest treball inicial s’inclouen en el 
capítol 4 (apartat 4.2; part II), i es reprenen al llarg de l’estudi com a referències per a la comparació de 
determinats aspectes entre la pràctica realitzada en petit grup i en gran grup. 
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Es plantegen diferents interrogants generals que han guiat l’estudi des dels inicis: els infants 

poden elaborar valoracions crítiques de les lectures que realitzen?, de quina manera són capaços 

d’expressar la recepció d’una obra?, quines activitats educatives es desenvolupen en aquest 

sentit?, es pot ensenyar als alumnes de cicle inicial a parlar de les seves lectures?, en quins termes 

i en quins contextos?, quines formes d’actuació didàctica esdevenen més favorables per a 

l’aprenentatge d’elaborar judicis sobre obres i, per tant, permeten millorar la competència 

literària dels alumnes? 

 

Es considera que aprendre a valorar les obres i a expressar, oralment i per escrit, els judicis sobre 

les lectures és clau en el desenvolupament de la formació del lector literari. De fet, el currículum 

d’educació primària2 (2009, 2015) recull explícitament la necessitat que els alumnes 

desenvolupin, al llarg de l’etapa, la capacitat crítica i el gust estètic en relació a les obres literàries. 

Al mateix temps, es parteix de la idea que per poder desenvolupar aquest aprenentatge és 

convenient aplicar pràctiques que fomentin espais de reflexió conjunta i activitats d’orientació 

des de l’inici de l’escolaritat. Tradicionalment, els primers cursos de l’educació primària s’han 

dedicat a l’adquisició dels mecanismes de la lectura i no sempre s’han atès altres aspectes 

relacionats amb el fet literari. Així, en aquest cas, es pretén poder examinar de quina manera els 

infants responen a les obres i les formes que poden ser més adients per ajudar-los a reflexionar 

sobre els elements constitutius d’una narració literària. 

 

La finalitat és poder observar exhaustivament els efectes de la proposta d’intervenció didàctica 

per poder d’aplicar-la en altres contextos. Per aquest motiu, s’opta per una recerca acotada en el 

temps, focalitzant l’atenció en el desenvolupament concret de la següent seqüència d’activitats: 

lectura d’àlbums,3 conversa col·lectiva,4 escriptura valorativa individual i ús opcional d’una pauta 

d’arguments en les activitats de conversa i escriptura.  

 

                                                           
2 Les referències al currículum que apareixen en aquesta recerca procedeixen de: DECRET 142/2007, de 26 de juny, 
pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Currículum: educació primària. Servei 
d’Ordenació curricular, juny 2009. En alguns casos s’esmenten les qüestions curriculars recollides recentment a: 
DECRET 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per això en les citacions ens referim a les dates d’aquests documents (2009 
o 2015). 
3  S’utilitzen en el mateix sentit els termes àlbum i àlbum il·lustrat al llarg de l’estudi. 
4 S’opta per usar els mots conversa, diàleg, discussió, intercanvi o interacció oral com a sinònims, malgrat els 
matisos propis de cada terme, per transmetre la idea de pràctiques dedicades a la comunicació oral i a 
l’intercanvi d’idees i raonaments. 
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Aquest estudi exposa tot el procés d’investigació i s’estructura a partir de quatre parts principals, 

que estan estretament vinculades: marc teòric; objectius, context i metodologia de recerca; 

anàlisi de dades i conclusions finals. Cadascun dels blocs es divideix en capítols i apartats que 

segueixen l’ordre que es detalla a continuació.  

 

La primera part inclou el marc teòric de la recerca, que es troba dividit en tres capítols. S’inicia 

amb “La formació del lector literari en el context escolar” (cap. 1), que mostra el marc general on 

s’inscriu la intervenció plantejada. S’exposen les concepcions sobre el paper de la literatura a 

l’escola, la formació del lector literari i les respostes lectores, així com diferents nocions en 

referència als processos de comprensió, interpretació i valoració, i algunes de les implicacions 

didàctiques que se’n deriven, com ara la pràctica de relectura. Es fa èmfasi en els aspectes propis 

del tractament de la lectura i la literatura a l’inici de l’educació primària i en els processos de 

selecció de les obres. Entroncant amb aquesta darrera qüestió, es troba el segon capítol, “L’àlbum 

i l’aprenentatge literari” (cap. 2), que se centra en l’exploració de les característiques d’aquest 

tipus d’obres i en les possibilitats que poden tenir en la formació lectoliterària. El context teòric es 

tanca amb “La conversa literària a l’aula” (cap.3), que ofereix una visió de les possibilitats 

formatives dels intercanvis orals, els tipus de formats conversacionals que poden ser més efectius, 

així com les actuacions concretes que el mestre hauria de considerar en el desenvolupament de 

converses sobre obres literàries a l’aula. 

 

La segona part de l’estudi correspon als objectius, al context i a la metodologia de recerca i conté 

tres capítols. El primer, anomenat “Punts de partida: objectius, estudi previ i reflexions inicials” 

(cap. 4), es dedica a desglossar els propòsits de l’estudi empíric, de manera que conté objectius 

generals i específics que es prenen com a base per a l’anàlisi de dades; però també inclou 

l’explicació del procediment, les decisions i els resultats rellevants de l’estudi inicial, que es 

concep com un projecte pilot de l’actual recerca, i algunes reflexions que guien la investigació. El 

segon capítol, “Disseny i context de la recerca” (cap. 5), tal com el seu nom indica, recull el 

plantejament de cadascuna de les propostes, així com els criteris de selecció de les obres, la 

descripció del context on es du a terme la intervenció i les fases de recollida de dades. Per últim, 

en el darrer capítol d’aquest bloc s’explicita la “Metodologia d’anàlisi de les dades” (cap. 6). 

 

La tercera part està dedicada a l’anàlisi de dades i es divideix en quatre capítols. Per exposar el 

conjunt de la informació obtinguda, es parteix de l’exploració, des de diferents perspectives, dels 
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textos valoratius elaborats pels alumnes al final de cada sessió, després de conversar sobre 

cadascun dels àlbums. Així, el capítol inicial d’aquesta part, “L’escriptura valorativa” (cap. 7), 

aporta informació sobre la darrera tasca realitzada, i a partir d’aquí es van responent les 

qüestions sobre la incidència que pot haver tingut cadascuna de les propostes anteriors. Es 

continua amb l’anàlisi de “La conversa col·lectiva” (cap. 8), considerant la quantitat, el tipus i la 

forma de les idees que s’han comentat i que els alumnes han recollit per escrit, però també es 

pren en consideració com s’ha dut a terme el desenvolupament d’aquesta pràctica i quin tipus de 

reflexions ha suscitat. Després, s’examina l’ús i la influència de “La pauta d’arguments” (cap. 9), 

un material dissenyat per fomentar el raonament sobre les obres. Finalment, es du a terme “Una 

mirada transversal” (cap. 10), que contempla el desenvolupament de tota la seqüència d’activitats 

aplicada a dos àlbums que es rellegeixen, de manera que es poden comparar els escrits valoratius, 

sobre aquestes dues obres, elaborats abans i després de la intervenció. Atesa la quantitat de 

dades que s’analitzen, cadascun d’aquests quatre capítols s’acaba amb una recapitulació que 

recull conclusions parcials. 

 

Per últim, la quarta part consta de les “Conclusions finals” (cap. 11), que tanquen l’estudi, on es 

donen resposta als objectius inicials i s’apunten algunes recomanacions didàctiques que es 

desprenen de la recerca. 

 

Tot aquest recorregut mostra algunes de les actuacions didàctiques més favorables per al 

desenvolupament de la reflexió literària dels primers lectors, amb la idea de contribuir a la millora 

del tractament de la literatura a l’escola. 
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1. LA FORMACIÓ DEL LECTOR LITERARI  

 
 

“L’escola crea l’espai literari que fa possible  
concebre’s com a lector en un marc cultural” 

C. Baudelot (et al.) (1999; citat a Colomer, 2009: 8) 

 

 

“La literatura nos da imágenes con las que pensar”  
A. Chambers (2007b: 21) 

 

 

La formació de lectors literaris és un objectiu important de l’educació en l’àmbit escolar. La 

literatura, com a manifestació lingüística, artística i cultural, permet introduir els infants i joves 

d’avui en una determinada comunitat humana i ajudar-los a configurar la pròpia identitat. Tal com 

afirma Baudelot, en les paraules que encapçalen aquest capítol, l’escola ha de vetllar perquè 

l’infant es reconegui com a lector literari en un determinat context i perquè pugui gaudir 

plenament dels avantatges formatius (en qüestions estètiques, lingüístiques, ètiques, etc.) que la 

literatura pot oferir. 

 

En aquest capítol s’emmarquen els aspectes teòrics relacionats amb la formació del lector literari 

que han guiat les decisions de la investigació empírica. Tal com s’ha exposat a la introducció, 

aquest estudi examina les possibilitats formatives d’una intervenció per aprendre a  valorar les 

lectures al final de cicle inicial. Per aquest motiu, s’exposen idees sobre la necessitat d’atendre les 

respostes lectores i fomentar les capacitats interpretatives i crítiques dels infants. Així doncs, 

aquest primer capítol és un marc inicial sobre la lectura literària a primer cicle de primària, per 

després centrar la mirada en els aspectes teòrics sobre l’àlbum (cap.2) i sobre la conversa literària 

(cap.3), dues qüestions claus en el desenvolupament de la intervenció didàctica. Es divideix en 

tres apartats principals: 

 

1. El primer, consta d’una aproximació a la formació literària a l’escola (1.1). Inclou els 

quatre subapartats següents:  

─ Es parteix de la noció de lector literari, de les principals idees curriculars que es 

desprenen d’aquest concepte i d’algunes qüestions genèriques en relació a la 

formació lectora a l’aula (1.1.1). 
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─ Després, s’exposa una aproximació a la teoria de la recepció, concretament a les 

respostes lectores, i a les implicacions que se’n deriven en el camp de la didàctica de 

la lectura literària (1.1.2).  

─ A continuació, en estreta relació amb el subapartat anterior, s’aporten reflexions 

sobre els conceptes comprendre, interpretar i valorar, centrant l’atenció en les idees 

sobre la capacitat crítica dels infants, tenint en compte que la proposta pràctica es 

basa en l’activitat de valoració d’àlbums (1.1.3). 

─ Finalment, es recullen idees al voltant de la relectura a l’aula, una activitat 

relacionada amb la part empírica d’aquest estudi, com una forma per aprofundir en 

el tipus respostes lectores dels alumnes (1.1.4).  

 

2. El segon, està basat en el concepte de primers lectors i en estudis i reflexions sobre les 

particularitats de l’enfocament de la lectura literària al primer cicle de primària (com és i 

com hauria de ser), moment en què els infants s’inicien en el treball sobre el 

funcionament de la lectura de manera més autònoma (1.2). 

 

3. L’últim apartat conté l’explicació sobre la necessitat de seleccionar les obres per ensenyar 

a llegir literàriament; per tant, proposa una mirada al tipus de lectures indicades per dur a 

terme aquest objectiu (1.3). Aquest darrer apartat entronca directament amb el segon 

capítol, dedicat als àlbums il·lustrats, material que s’usa en el desenvolupament de la 

intervenció didàctica (part empírica). 

 

1.1. LA LECTURA LITERÀRIA A L’ESCOLA 

 1.1.1. Literatura i formació lectora a l’educació primària 

Aquest primer subapartat s’estructura a partir dels interrogants següents: de quina manera es 

concep la literatura i la seva funció en el context escolar?, què estableix el currículum sobre la 

formació literària a primària?, què significa formar el lector literari?, quin tractament té realment 

la literatura a l’escola i quin tipus de pràctiques sembla convenient desenvolupar en aquest 

sentit?  

 

Les respostes a aquestes qüestions s’exposen a continuació i es prenen de referència com a marc 

inicial per al plantejament de la intervenció pràctica, que es caracteritza per tenir en compte el 
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lector en el procés de formació i donar-li eines per pensar, parlar i escriure sobre les lectures 

literàries a primer cicle de primària. 

 

La literatura infantil té un paper important en la formació, permet als infants iniciar-se en el diàleg 

cultural establert en qualsevol societat a través de la comunicació literària, a més de contribuir al 

desenvolupament d’habilitats lingüístiques i reflexives. Ana María Machado expressa la idea que 

l’accés a la lectura literària, que es produeix majoritàriament en el context escolar, no és un deure 

sinó un dret que té qualsevol ésser humà: “Leer literatura es una forma de acceso a ese 

patrimonio, confirma que se está reconociendo y respetando el derecho de cada ciudadano a esa 

herencia” (2002: 38).  

 

Les obres literàries sempre han tingut un espai rellevant en l’ensenyament escolar, al costat de 

llibres de caràcter didàctic. En aquest sentit, hi ha una diferència clara entre el “llibre d’imaginació 

i el d’altre tipus” (Bassa, 1995: 13) i, a més, cal considerar que dins els anomenats “llibres 

d’imaginació” s’inclouen obres diverses: d’una banda, els llibres que tenen un component literari 

─creació d’imatges simbòliques, metàfores, llenguatge poètic, etc.─ i, de l’altra, els que, essent 

imaginaris, de ficció, contenen narracions alliçonadores.5 

 

Tanmateix, més enllà d’aquesta primera aproximació, la delimitació del concepte literatura és 

complexa per “l’ambigüitat i la plurisignificació del terme”. Es tracta d’un concepte que ha estat 

designat de maneres diferents des d’òptiques que contemplen les característiques de l’obra i les 

interpretacions generades en un determinat context social, cultural o històric (Ballester, 2007: 

49). Umberto Eco exposa que les obres literàries són aquelles que: “nos invitan a la libertad de la 

interpretación, porque nos proponen un discurso con muchos niveles de lectura y nos ponen ante 

las ambigüedades del lenguaje y de la vida” (2005: 13). Així doncs, l’obra literària requereix d’una 

mirada, d’un tipus d’atenció diferent del que reclamen altres tipus de textos.  

 

En aquesta línia, Culler (2000: 39) defineix la literatura de la següent manera: “La literatura, 

podríamos concluir, es un acto de habla o un suceso textual que suscita ciertos tipos de atención”. 

Afegeix que, en alguns casos, l’objecte té característiques que el fan literari i, en altres, és el 

context literari, és a dir, el fet que l’obra hagi estat catalogada com a tal, el que impulsa a realitzar 

                                                           
5 Aquesta qüestió es reprèn i s’aprofundeix al final d’aquest capítol (apartat 1.3. “Les obres ensenyen a llegir. 
Seleccionar les lectures”). 
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la lectura des d’aquesta òptica, activant en el lector una atenció especial. Determina que les obres 

literàries són un objecte estètic, que originen un plaer, un gaudi reflexiu. 

 

Segons Rosenblatt (2002: 15)6: “Lo 'no literario' y lo 'literario' representan dos formas de lectura”. 

I el mateix expressa Lewis (2008) que distingeix dues maneres de llegir, que configuren dos tipus 

de lectors: els que tenen sensibilitat literària  (una minoria) i els que no (una majoria). Els primers 

acostumen a rellegir7 els llibres i a interessar-se per comentar el que els ha produït la lectura, se 

senten atrets per la forma de l’obra més enllà dels fets narrats. En la seva consciència 

experimenten un canvi profund després d’una lectura literària. Els segons, en canvi, no pensen en 

la possibilitat de rellegir, rarament comenten les seves lectures i se centren en els fets més que en 

la forma de la narració. Les experiències literàries no els suposen cap transformació interna. Ho 

resumeix gràficament en el fragment següent: 

 
“¿Acaso los niños no reaccionan de maneras diferentes incluso antes de saber leer, cuando 

escuchan los cuentos que otros les narran? Es indudable que tan pronto como aprenden a 

leer se manifiesta la distinción entre ambos grupos. Unos sólo leen cuando no tienen nada 

mejor que hacer, devoran los cuentos para 'descubrir qué sucedió', y rara vez los releen; otros 

los leen muchas veces y experimentan una emoción muy profunda” (Lewis, 2008: 20). 

 

La literatura infantil ha anat associada, tradicionalment, a l’ensenyament de la lectura i a la 

formació moral, en detriment de la formació del lector amb sensibilitat literària. La literatura a 

l’escola ha tingut tres funcions bàsiques: permetre l’accés dels infants i joves a l’imaginari 

col·lectiu compartit en un determinat context social; desenvolupar l’aprenentatge de les formes 

narratives, poètiques i dramàtiques a través de les quals s’ofereix el discurs literari i mostrar una 

representació articulada del món que serveix com a eina de socialització, de reflexió sobre formes 

de relació i de conducta (Colomer, 2007). En general, des del context escolar s’ha fet èmfasi en 

aquesta darrera qüestió i s’ha optat per escollir i treballar les obres tenint en compte la funció 

socialitzadora de la literatura, és a dir, la transmissió de valors i l’educació moral (Colomer, 1998; 

2007). Aquest fet ha deixat en segon terme l’atenció als aspectes realment literaris, que poden 

convertir els infants en lectors amb sensibilitat i capacitat crítica. 

 

                                                           
6 La primera edició d’aquesta obra data de 1938. 
7 Vegeu reflexions sobre les implicacions de la relectura a l’apartat 1.1.4. 



21 

 

Al decret 119/2015, de 23 de juny,8 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació primària, es concreten les competències a assolir en aquesta etapa, així com els 

continguts claus, les orientacions i els criteris d’avaluació de cadascun dels cicles. En aquest 

document es defineix el terme literatura i el seu paper en l’àmbit educatiu en estreta vinculació 

amb l’educació global de l’alumne. Per tant, s’estableix que l’escola ha de contemplar aquesta 

forma de creació:  

 
“La literatura s’entén com l’activitat creativa de comprensió i producció de textos, tant orals 

com escrits i audiovisuals, que busca causar en el receptor una reacció emocional i estètica. 

Des del punt de vista educatiu, la literatura col·labora en la construcció de l’experiència 

emocional, cultural i lingüística dels alumnes”. 

 

De fet, en els últims temps, els objectius prioritaris de les programacions escolars en aquest sentit 

s’han centrat en: “formar lectors competents capaços d’interpretar els textos i col·laborar en 

l’extensió de la lectura com a pràctica social i autònoma” (Manresa, 2013: 56). S’usa el terme 

competència literària ─proposat per J. Culler (1979), tal com exposen Lomas i Mata (2014)─ per 

designar “l’habilitat i capacitat dels éssers humans per produir i interpretar textos” (Dijk, 1972; 

citat a Ballester, 2007: 94). Aquesta habilitat “és el resultat de la interiorització de les propietats 

del discurs literari (des de les tècniques i elements retòrics fins a la teoria dels gèneres), tot això 

assimilat per la nostra experiència com a lectors” (Fish, 1989; citat a Ballester, 2007: 95). Es tracta, 

per tant, de capacitats que cal desenvolupar de manera regulada i en el marc escolar.  

 

L’escola té la responsabilitat d’oferir les situacions que permetin garantir l’assoliment de tot el 

que implica la competència literària. En aquest sentit, el currículum d’educació primària, elaborat 

pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2009), recull la necessitat de 

fomentar el desenvolupament de les capacitats que permetin als alumnes accedir a diferents 

manifestacions culturals i valorar-les: 

 
“Apreciar el fet cultural en general, i el fet artístic en particular, porta implícit disposar 

d’aquells coneixements, procediments i actituds que permeten accedir a les seves diferents 

manifestacions, així com capacitats cognitives, perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit 

estètic per a poder comprendre-les, valorar-les, emocionar-se i gaudir-les. (...) la competència 

literària, pròpiament específica de l’àrea, fa que les nenes i els nens puguin comprendre 

millor el món que els envolta, les altres persones i a si mateixos a través de la lectura d’obres 

de qualitat i del contacte amb tot tipus de construccions de la cultura tradicional (...). Amb tot 

això els nens i les nenes van interioritzant els senyals de la cultura que els aniran precisant els 

                                                           
8 Decret 119/2015, de 23 de juny. [Disponible a: portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf; 
consulta: juliol de 2015] 
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criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i gustos estètics, amb la qual cosa, a 

més d’estimular la seva creativitat, es desenvolupa el seu sentit crític”
 9

 (2009: 19, 33).  

 

El currículum, com a document que consensua els objectius i les formes d’aprenentatge, 

determina la necessitat de promoure que els alumnes d’educació primària aprenguin a 

comprendre i a valorar les obres literàries. Segons Colomer i Fittipaldi (2014), al currículum català 

la literatura es presenta com un aspecte dins l’àmbit comunicatiu, destacant la resposta personal 

dels alumnes en el procés de lectura i prioritzant, especialment, les propostes per al 

desenvolupament de l’hàbit lector, mentre que no es prescriuen obres literàries i s’evidencia una 

manca d’organització i de concreció dels continguts sobre aquest àmbit.10 Tanmateix, és clar que 

ensenyar a llegir literàriament, requereix d’un tractament distintiu d’aquest tipus de lectura a 

l’escola: 

 
“La lectura literària ha de rebre un tractament específic a l’escola perquè, a diferència de les 

altres lectures, es dirigeix a apreciar l’acte d’expressió de l’autor, a desenvolupar l’imaginari 

personal a partir d’aquesta apreciació i a retrobar-se un mateix en la seva interpretació” 

(Colomer i Camps, 1991: 104). 

 

Així doncs, aprendre a llegir en clau literària significa adquirir les eines necessàries que permetin 

l’obtenció del plaer, “d’apreciar l’acte d’expressió de l’autor” ─en paraules de Colomer i Camps─, 

que difícilment es produirà si el lector no posseeix els conceptes de funcionament d’aquest tipus 

de textos que l’ajudin a desenvolupar interpretacions de la pròpia lectura. En aquest sentit, cal 

entendre que progressar en el domini de la lectura literària requereix “aprendre a reconèixer 

patrons narratius” i “buscar connexions” entre els elements que configuren l’obra, amb altres 

lectures o en relació amb els propis coneixements sobre el món (Chambers, 2007b: 25, 162). 

 
Per tant, un dels objectius de l’ensenyament de la literatura a l’escola és aconseguir que els 

alumnes dominin les convencions que configuren les narracions per tal que puguin gaudir de la 

literatura: “La possibilitat d’accedir a l’experiència literària depèn del domini de les convencions 

implícites que governen el pacte narratiu i l’audiència” (Colomer, 1998: 111). Les obres aporten 

                                                           
9 Vegeu apartat 1.1.3, dedicat a la comprensió, la interpretació i la valoració d’obres.  
10 Per contra, les autores esmenten que el currículum francès de 2002 i el de la regió francòfona del Quebec de 
2006 aporten més concreció pel que fa a: textos que cal llegir i criteris de selecció, sabers literaris i experiències a 
desenvolupar en els diferents cicles de primària (Colomer i Fittipaldi, 2014: 21). En el cas català, els Plans de 
Lectura de Centre formen part dels documents oficials que s’han dissenyat precisament per concretar els 
aspectes sobre el desenvolupament de la lectura, també en l’àmbit literari. Aquesta documentació s’ha plantejat 
com una forma d’adaptar les directrius generals a la realitat particular d’una escola, fet que mostra la necessitat 
de detallar aquests aspectes que, d’altra banda, acaben depenent, excessivament, de cada equip de mestres. 
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elements per a la creació de significats, però és el lector qui ha de dominar les convencions 

literàries per tal d’elaborar interpretacions. Eco es refereix de la següent manera a la necessitat 

d’un lector actiu: 

 
“Qualsevol ficció narrativa és necessàriament, fatalment, ràpida perquè, alhora que 

construeix un món, amb tots els seus esdeveniments i tots els seus personatges, d’aquest 

món no ho pot pas dir tot. El que fa és suggerir, i per la resta demana al lector que hi 

col·labori omplint una sèrie d’espais buits” (Eco 1997: 10). 

 

La concepció d’un lector com a constructor de sentits, que omple de significat els “espais buits” 

d’una obra, implica un canvi en els enfocaments didàctics d’ensenyament de la lectura literària, 

que ha de considerar el lector i el seu procés.  Munita (2014; citat a Colomer, 2014) estableix que 

el progrés de la competència literària requereix de quatre aspectes interconnectats: la relació del 

lector amb el text,11 la relació entre el lector i la comunitat de lectors,12 la relació del lector amb el 

funcionament social de la literatura (en biblioteques, webs o blogs) i la relació del lector amb 

altres textos. En referència a aquesta darrera qüestió, Cerrillo i Mendoza (2003: 10) estableixen 

que en la formació lectoliterària és clau que el lector desenvolupi la capacitat d’elaborar relacions 

intertextuals, establir semblances o diferències entre elements de diverses obres: 

 
“Cuando además de aportar conocimientos para dar sentido al estímulo vernal, plástico, 

audiovisual, etc. que percibe, el lector es capaz de asociar los recursos discursivos con otros 

textos, con otras obras, o con otras experiencias de recepción, está realizando una compleja 

actividad de asociación con la que pone en contacto distintos intertextos”. 

 

En ocasions, aquestes connexions entre textos són necessàries per entendre a fons el contingut 

que l’obra vol transmetre. També cal tenir present que l’educació lectora no s’acaba amb 

l’ensenyament de les habilitats per llegir, sinó que inclou el desenvolupament del gust literari 

(Caivano, 2001: 182-183). Es tracta, però, d’un plaer estètic, intel·lectual i cultural que, com diu 

Tauveron (2002: 14), no funciona per art de màgia sinó que es construeix.  

 

Moltes de les pràctiques escolars s’han dirigit al foment del gust per la lectura o a la lectura per 

plaer, però cal recordar que: “leer cuesta esfuerzo” (Colomer, 2005: 148). El  lector en formació 

ha de comprendre els mecanismes propis de la literatura en un determinat context per forjar 

estratègies que en permetin el gaudi. I això només és possible amb la lectura de textos complets 

(Cairney, 1992) i tractant específicament aquest tipus d’obres a l’escola. 

                                                           
11 Vegeu referències sobre aquesta qüestió als següents apartats (1.1.2 i 1.1.3). 
12 Aquest aspecte es concreta amb pràctiques com les de conversa literària que es duen a terme en aquest estudi 
(vegeu aspectes teòrics sobre aquesta proposta als apartats 3.2.2 i 3.2.3 i l’anàlisi de la pràctica al capítol 8). 
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En els darrers temps, s’ha apostat per la diversificació textual amb el propòsit de treballar a l’aula 

les diferents funcions i registres de la llengua. Així, les pràctiques de lectura i d’escriptura a 

l’educació primària s’han diversificat tenint en compte els usos textuals, dividits bàsicament en: 

l’ús pràctic o funcional, que inclou les propostes de lectura que es realitzen  habitualment per dur 

a terme activitats de la vida quotidiana; l’ús científic, que es basa en el fet de potenciar el 

coneixement, l’aprenentatge i el progrés acadèmic i l’ús literari, que té l’objectiu d’aconseguir el 

plaer estètic (Tolchinsky, 1990; Fons, 1999). No obstant, la idea d’atendre totes les dimensions de 

la llengua escrita ha acabat generalitzant el primer tipus de pràctiques, que havien estat, 

tradicionalment, menys presents a les aules, en detriment de la literatura, que havia tingut un 

paper destacat a l’escola en altres temps. Codina (2008) exposa tres situacions, estretament 

relacionades, que han desembocat en una reducció del tractament de la literatura en l’àmbit 

escolar: l’ensenyament centrat en l’enfocament comunicatiu, la poca concreció del cànon literari i 

la poca atenció a la recepció personal de la lectura literària. 

 

Quant a la primera qüestió, Codina (2008) afirma que l’ensenyament centrat en l’anomenat 

enfocament comunicatiu ha acabat prioritzant, excessivament, la utilitat de la lectura, des d’una 

òptica adulta, i reduint el tractament de la literatura a l’escola. Colomer (2015)13 també recull 

aquest tipus de reflexions quan recorda que en la dècada dels setanta es van començar a incloure 

les competències literàries en les anomenades competències d’ús lingüístic, un fet que portà com 

a conseqüència una disminució de la literatura en l’ensenyament. Un reduccionisme que més 

endavant continuaria amb una certa equivalència entre competència lectora i lectura literària. En 

definitiva, es constata que d’uns anys ençà la literatura no ha tingut la presència i l’atenció 

adequada en el marc escolar. De la mateixa manera, el cànon literari14 s’ha vist diluït davant de la 

presència d’un gran nombre de novetats editorials i, alhora, l’escola ha tingut poca consideració 

per tot el que té a veure amb l’experiència del lector, amb la vivència literària (Codina, 2008; 

Colomer, 2015). 

 

En aquesta línia, Bernal (2006: 56) fa referència al terme ocasió literària ─utilitzat per Ronald 

Puppo (2004)─ per  designar la importància de la literatura en l’etapa d’infància i d’adolescència, 

“en què la veu de l’escriptor incideix d’una manera profunda en la persona, el període en què el 

text literari esdevé, molt més que un registre tipològic textual organitzat —retòric, narratiu, 

                                                           
13 Article publicat en una primera edició l’any 1994, dins Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 
1: 37-50. 
14 Vegeu apartat 1.3. 
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dramàtic—, cabdal per a la formació de la persona”. Per tant, els adults que envolten els infants, 

especialment els mestres, han de vetllar per fomentar l’ocasió literària. Cerrillo també expressa la 

necessitat que tenen els infants de l’encontre fructífer amb la literatura: 

 
“La lectura literaria posibilita la construcción de un mundo imaginario propio, dando 

respuesta así a la necesidad de imaginar de las personas, que es una necesidad básica en las 

primeras edades, porque en la infancia aún no se tiene la experiencia vivida que tienen los 

adultos” (2005: 151). 

 

El conjunt de reflexions anteriors ens permeten establir que: la literatura ha de tenir una 

presència destacada en tots els nivells educatius per a la formació completa dels alumnes, cal que 

tingui un tractament específic a l’aula, els docents han de tenir en compte la tria de les obres, 

promovent les vivències personals i col·lectives d’experiències literàries de qualitat. Segons 

Bernal: 

 
“L’excessiva pedagogització del text, la sobrevaloració dels temes i arguments sociològics, així 

com el pragmatisme que envolta l’ensenyament de la llengua, han allunyat i allunyen el 

mestre i l’infant —agent i receptor de l’educació— del discurs pròpiament literari a l’escola i a 

l’ensenyament. Des d’un altre àmbit, les raons psicològiques i pedagògiques planen en el lloc 

que abans ocupava la literatura sense restriccions: la imaginació” (2006: 56). 

 

El cert és que van apareixent estudis que demostren la importància de basar les pràctiques 

escolars d’aprenentatge literari en la figura del lector: “El enfoque didáctico basado en la 

actividad del receptor comienza a ser aceptado de manera genérica”. Així, cada vegada sembla 

més necessari: “plantear la formación literaria en el espacio de la interacción y de la comunicación 

que se genera entre el texto literario y su lector” (Mendoza, 2004: 41). Aquest plantejament, 

però, no sempre ha traspassat les reflexions teòriques per arribar a la concreció de les aules on, 

sovint, es mantenen pràctiques poc centrades en el lector i que frenen el seu desenvolupament, 

com ara la culminació de la lectura amb una tasca de síntesi, molt habitual a l’educació primària. 

Aquest tipus d’activitats escolars condicionen la lectura des de l’inici i ofeguen els elements 

motivadors que una obra podria suscitar si el lector s’hi apropés amb intencions recreatives o 

formatives (Mendoza, 2004: 177). En paraules de Petit: “Lo esencial de la experiencia personal de 

la lectura no se vuelca en una ficha” (2001: 63). 

 

Altres tasques tradicionals, com ara centrar l’atenció en la comprensió dels mots d’un text, 

reflecteixen un enfocament esbiaixat del que hauria de ser la lectura literària. Tauveron (2002: 81) 

ho exposa de la següent manera: “Fondée donc sur une conception additive de la compréhension, 
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la chasse aux mots 'difficiles' ignore en outre deux faits: les intentions esthétiques de l'auteur et 

l'interaction du texte et du lecteur”. En la mateixa línia, el tractament del concepte d’autor a 

l’escola no sempre ha estat el més adequat; segons Tauveron (2002), en molts casos aquesta 

figura és percebuda pels estudiants com un ésser que es troba més enllà de la ficció, allunyat o 

amagat, que no passa de ser un nom a la coberta. Tenir en compte l’autoria no significa, però, 

tractar en primer terme tots els aspectes biogràfics de l’escriptor o il·lustrador, sinó considerar 

l’acte creatiu i les seves intencions estètiques.  

 

En els darrers temps, s’han introduït una gran quantitat de propostes de creació d’un ambient 

lector a l’aula, amb la idea de fomentar la presència d’obres literàries ─en són exemples 

pràctiques recollides per Tauveron (2002), Colomer (2005) o Lockwood (2011)─.  En aquesta línia, 

Chambers (2007: 15) elabora un diagrama del que anomena el cercle de lectura, que reproduïm a 

continuació per la seva claredat, on mostra les relacions circulars que es produeixen en les 

diferents actuacions per a la creació d’un ambient lector a l’escola: 

 

 

                                                                    Gràfic 1.El cercle de lectura (Chambers, 2007: 15) 

 

 En el gràfic anterior s’evidencia com el mestre, mediador, que l’autor anomena adult facilitador, 

té un paper clau en el transcurs de les propostes, desenvolupant un rol de guia necessari perquè 

es produeixi el recorregut circular, però mantenint una relació bidireccional amb cadascun dels 

tres eixos plantejats: la selecció de les obres que es posaran a l‘abast dels alumnes que serà 

revisada i ampliada de manera recurrent en funció d’objectius específics, novetats, criteris dels 

lectors, etc.; l’acte de lectura, que es pot concretar de maneres diferents i que l’adult haurà de 

variar ajustant-se a les necessitats dels alumnes, i les respostes dels lectors, que es poden 

manifestar oralment, a través de l’escrit o del dibuix. L’autor diferencia dos tipus de respostes, 
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d’actuacions que es generen quan s’ha gaudit de la lectura: d’una banda, es vol experimentar de 

nou el mateix plaer, que es pot concretar llegint el mateix llibre o bé altres llibres que connecten 

amb l’obra sigui perquè són del mateix autor o del mateix tipus, i, d’altra banda, la inevitable 

necessitat de parlar de la lectura amb els altres, compartir el que s’ha experimentat i expandir-ho. 

En aquest sentit, la relectura i la conversa són dues experiències rellevants en el 

desenvolupament lector, que es tracten específicament en aquest estudi des d’un punt de vista 

teòric i pràctic.15 

 

Tal com afirma Colomer (2005), no n’hi ha prou de crear un ambient propici a la lectura i de posar 

els llibres a l’abast dels infants per formar lectors literaris. Convé un treball específic que 

contempli: la lectura d’obres completes, de qualitat literària, amb un guiatge adequat i atenent 

les respostes lectores16 en pràctiques de conversa i en situacions de reflexió conjunta.  

 

La lectura completa i guiada d’obres requereix, principalment, d’una escola tranquil·la on 

s’estableixi com a prioritat el temps per a la lectura literària. Aquesta condició inicial, 

aparentment òbvia, no sempre es compleix. Lockwood (2011) es refereix al treball excessivament 

centrat en fragments de textos amb el terme “extractitis”.17  De la mateixa manera també relata, 

per exemple, que l’activitat de lectura diària en veu alta d’una novel·la per part dels mestres ha 

anat disminuint. Les noves exigències escolars i la manca de temps són motius als quals 

al·ludeixen alguns docents a l’hora de justificar aquest canvi, que es tradueix en l’eliminació 

d’aquesta pràctica o bé en la lectura de tan sols algunes pàgines per setmana, de manera que 

cada llibre es prolonga durant massa temps, quan ja ha decaigut l’interès dels alumnes. La 

proposta de lectura en veu alta per part del mestre és una de les possibilitats perquè els alumnes 

entrin en contacte amb obres senceres complexes i que, per tant, difícilment podrien llegir sols, i, 

al mateix temps, perquè copsin aspectes com la ironia o el doble sentit gràcies a l’oralitat de 

l’adult.  

 

Pel que fa a la necessitat d’atendre el lector, Watson (1985) proposa una seqüència de treball de 

lectura ─coneguda amb les sigles ERRQ (Estimate, Read, Respond and Question)─ consistent en: 

presentar el text i formular les primeres hipòtesis, llegir l’obra, promoure les respostes orals o 

                                                           
15 Vegeu idees sobre la relectura a l’apartat 1.1.4 i sobre la conversa al capítol 3. Consulteu l’anàlisi del contingut 
de la interacció al capítol 8 i els aspectes sobre l’aplicació de dues pràctiques de relectura d’àlbums a l’apartat 
10.1 (part III). 
16 Vegeu apartat 1.1.2. 
17 Vegeu apartat 1.3. 
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escrites sobre la lectura (o bé proposar l’escriptura de les reflexions que es volen compartir 

posteriorment de manera oral)  i plantejar que els alumnes es facin preguntes sobre desconcerts 

o dubtes que encara mantenen. D’aquesta manera, es pretén fomentar la participació activa del 

lector en el procés de lectura:  

 
“The Estimate, Read, Respond, and Question (ERRQ) procedure provides a format for 

students to reveal their ability to size up a passage, judge their own proficiency, talk about 

themselves as readers of a particular passage, read silently and aloud, explore their own 

minds and the mind of the author in order to respond to the text, and, finally, to develop their 

own ideas and seek further information through questioning” (1985: 127). 

 
Tauveron també proposa pràctiques de reflexió literària, en diferents cursos de l’educació 

primària, basades, per exemple, en l’escriptura reflexiva o el diàleg sobre el record d’una lectura, 

com a “manifestació d’una reelaboració personal” (2002: 201), o en la comparativa entre versions 

o adaptacions d’una mateixa obra per tal que els alumnes emetin les raons que els condueixen a 

fer una determinada tria. Dias-Chiarutini (2007) també planteja “debats interpretatius” amb 

alumnat de primària, especialment d’entre nou i onze anys, com a formes per fer avançar les 

reflexions literàries dels alumnes. 

 

Es tracta, per tant, de propostes que usen l’intercanvi oral i l’escriptura com a formes de reflexió 

sobre l’obra. En el cas de Tauveron, per exemple, planteja l’anomenat écrit de travail18 (2002: 

167), una manera d’usar l’escriptura com a  mitjà per desenvolupar el pensament sobre la lectura. 

En aquest sentit, Sepúlveda (2011) posa en evidència la manca d’activitats d’aquest tipus a les 

aules; estableix que en molts casos l’activitat de lectura no es vincula a l’escriptura, especialment 

a les primeres edats en què les respostes als textos, si es produeixen, acostumen a ser orals, i no 

s’aprofita l’oportunitat de vincular més directament les tasques de llegir i d’escriure. D’alguna 

manera, l’escriptura queda limitada a la funció comunicativa, de caràcter social. 

 

La lectura literària es distingeix per apel·lar a una resposta de caràcter subjectiu, personal. 

Tanmateix, “la interacció entre la lectura individual i el comentari públic l’enriqueix i modifica si 

s’aconsegueix un context educatiu de construcció compartida” (Colomer, 2015: 146). Per tant, les 

pràctiques de conversa literària19 són un mitjà pel qual es pretén promoure la participació activa 

del lector amb el text, perquè el fet d’impulsar l’expressió de la pròpia interpretació implica una 

atenció específica cap al text literari. En paraules de Rosenblatt: 

                                                           
18 Vegeu referències a aquesta activitat a l’apartat 5.1.2 (cap. 5; part II), dedicat al plantejament de la proposta 
pràctica d’escriptura valorativa, i al capítol 7, centrat en l’anàlisi dels escrits valoratius (part III). 
19 Vegeu qüestions sobre la conversa literària al capítol 3, apartats 3.2.2 i 3.2.3.  
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“Cuando se da una participación activa en la literatura ─el lector viviendo a través del texto, 

reflexionando sobre él y criticando sus propias respuestas al mismo─ se dan también muchos 

tipos de beneficios. Podemos hablar de un desarrollo de la capacidad para compartir de 

manera diferente las posibilidades del lenguaje tal como se lo emplea en literatura. Pero esto 

significa también el desarrollo de la imaginación” (2002: 310). 

 
Així doncs, és necessari centrar l’atenció en els llibres i en les propostes formatives que permetin 

desenvolupar “comprensiones literarias, estéticas y del mundo” (Kiefer, 1999: 65) i explorar 

quines formes de mediació poden ser més efectives. Cal  procurar que l’actuació dels mestres 

suposi una oportunitat d’apropament entre lector i text, atorgant importància al plaer que les 

lectures han de procurar als infants i joves. 

 
“Si l’escola no valora el poder de les paraules, si actua domesticant la fantasia, si sotmet 

l’infant al raonament en detriment de la imaginació, sense deixar-li sentir la tremolor de 

l’emoció que produeixen les paraules en una bona història o en un text literari, probablement 

puguem parlar d’una educació incompleta, reduïda als límits de l’ensinistrament” (Bernal, 

2006: 60). 

 
En definitiva, l’escola hauria de considerar els textos literaris com un element essencial que 

determina el tipus de lector que es forma, dedicar més atenció a la lectura d’obres completes (i 

no tant de fragments), augmentar la connexió entre lectura i escriptura (i a la inversa) i, sobretot, 

construir el significat i la valoració de manera conjunta, atenent el lector en tota la seva globalitat 

(Colomer, 2005, 2015). Es tracta “d’afrontar la capacitat literària més enllà de l’estricta 

comprensió estructural” (Colomer, 2015: 141), de considerar les respostes del lector, els 

processos d’elaboració del significat i les formes de connexió personal amb una obra si realment 

es pretén incidir en la formació del lector literari.  

 
 

1.1.2.  Apunts sobre la teoria de la recepció. Les respostes lectores 

En les darreres dècades s’ha produït un reconeixement del paper central del lector com a creador 

del significat dels textos. En aquest punt s’exposa la perspectiva teòrica que expandeix aquest 

plantejament didàctic, que es pren en consideració per a la proposta pràctica d’aquest estudi. Per 

aquest motiu es tracten els continguts sobre l’origen i el sentit de la teoria de la recepció lectora; 

la relació entre text i lector i el concepte de lector implícit; les formes de respondre a les lectures, 

que denoten certs tipus de lectors; la necessitat de promoure les respostes a la lectura en l’àmbit 

escolar i, alhora, les dificultats de catalogar-les per la pluralitat que suposen. 
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Tal com s’ha avançat en l’apartat anterior, la concepció del lector com a element determinant en 

l’elaboració dels sentits d’una lectura es generalitza amb la teoria de la recepció, coneguda també 

com a estètica de la recepció, que prové de la tradició germànica de finals de la dècada dels 

seixanta i inicis dels setanta i centra l’interès en l’efecte dels textos literaris en el lector,20 amb la 

pretensió de canviar el paradigma, és a dir, passar de l’estudi centrat en l’obra, a l’estudi de les 

interpretacions que estan subjectes als diferents contextos de recepció (Lluch, 1998: 26). Es tracta 

d’una teoria que contempla, de manera àmplia, la recepció del fet artístic: 

 

 “L’estètica de la recepció va iniciar els estudis a partir dels anys 70 del segle XX, sota la 

influència de l’hermenèutica, el formalisme rus i l’estructuralisme. El seu discurs, per tant, 

neix de la síntesi de la semiòtica, la formativitat i la conceptualització, tot fent del receptor 

l’element fonamental del procés de comunicació artística. És a dir, aquesta teoria situa 

l’espectador com el veritable subjecte de la comunicació estètica, perquè esdevé el subjecte 

actiu o interlocutor de l’art. Des d’aquesta tendència, doncs, s’han analitzat quins han de ser 

els mecanismes que possibilitin la participació de l’espectador en l’acte de la recepció 

artística” (Collelldemont, 2002: 44-45). 

 

Per tant, se centra l’interès en les relacions entre literatura i societat i en la participació del 

receptor. Jauss, pioner en aquest àmbit, estableix que: “la literatura y el arte solo se convierten en 

proceso histórico cuando interviene la experiencia de los que reciben, disfrutan y juzgan las 

obras” (1987: 59). Dins d’aquest corrent, esdevé rellevant l’aportació del concepte horitzó 

d’expectatives, que contempla una doble dimensió: l’horitzó literari (que conté tots els elements 

literaris, els coneixements i les convencions estètiques d’un moment històric) i el de la praxi vital 

(que depèn del sistema d’interpretació que cada lector aplica en una determinada situació) (Lluch, 

1998: 28-29). 

 

En el marc de les teories de la recepció, són especialment rellevants les aportacions de 

l’anomenada Reader’s response theory, provinent de l’àmbit anglosaxó i que posa en relleu la 

resposta del lector i la seva participació en el procés de recepció de l’obra (Mendoza, 2004: 199-

200). Rosenblatt21 fou pionera en la teoria de considerar les respostes lectores i aportà idees molt 

                                                           
20 “La consciència sobre la participació del lector en la construcció de l’obra (...) no neix precisament amb la teoria 
de la recepció, i realment molt abans que la psicologia de la lectura parlés de 'mètodes interactius', H. James 
(1886) ja opinava que l’autor 'fa el seu lector molt més que els seus personatges. Quan el construeix bé, és a dir, 
quan el fa interessant, llavors el lector fa la meitat de la feina'” (Colomer, 2015: 135). La conceptualització 
d’aquesta idea i la seva implicació en el disseny de propostes didàctiques es difon en les darreres dues dècades 
del segle XX. 
21 La primera edició de La literatura como exploración de Rosenblatt, que data de 1938, és un dels treballs més 
influents de la teoria de les respostes lectores. 
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rellevants en el camp de l’ensenyament de la literatura, afirmant que cal basar-lo en l’experiència 

personal de l’alumne i no en el text. 

 

Iser, un dels màxims exponents de la teoria de la recepció centrada en l’acte de llegir, encunya el 

concepte de lector implícit, un aspecte fonamental en la formació literària, que defineix en 

aquests termes: 

 
“El concepto de lector implícito es un modelo trascendental, mediante el que se puede 

describir la estructura general del efecto del texto de ficción. Se refiere al rol del lector 

factible en el texto, que consta de una estructura del texto y de una estructura del acto” (Iser, 

1987: 69). 

 

El lector és considerat el participant que interacciona per omplir els buits que el text presenta i 

que cal dotar de significat. Així, durant l’acte de lectura, el lector es mou dins del text amb una 

perspectiva individual que se sintetitza amb la perspectiva textual. Lluch ho recull de la següent 

manera:  

 
“El text es caracteritza per estar dotat d’una gran indeterminació, l’element principal 

d’articulació entre text i lector, i que provoca la intervenció d’aquest. D’aquesta manera, per 

l’acte de lectura el lector es constitueix en coautor del text, compartint autoria amb l’autor” 

(1998: 31). 

 

En l’àmbit de la literatura i la seva didàctica esdevé un corrent destacat, posant l’atenció en el 

lector:  “Sus autores conciben la obra literaria desde una aproximación fenomenológica en la cual 

la obra solo existe durante el acto de lectura en el que convergen el lector y el texto” (Silva-Díaz, 

2005: 76). Així doncs, la teoria estètica postmoderna s’ha centrat en l’anàlisi de la figura del 

receptor ─espectador, oient o lector─, per copsar tot el que fa referència al tercer element, 

utilitzant un terme d’Eco (1970). És a partir d’aquest moment que es comença a capgirar l’eix 

sobre el qual gira l’estudi de la literatura, de manera que es passa del coneixement de la vida de 

l’autor i la seva obra (enfocament historicista) o l’anàlisi del text (corrents formalistes i 

estructuralistes) a centrar la mirada en el lector.  

 

Segons Eco (1992), el lector ha de fer una conjectura sobre la intenció del text.  En aquest sentit, 

no es pot obviar que les interpretacions s’emmarquen en un context social i que les comunitats 

lectores en el marc escolar també estan influïdes per la realitat social i cultural en la qual es 

troben. La intenció didàctica, que es projecta en lectors particulars, pretén que aquests entrin en 

el joc literari que els planteja cadascuna de les obres (Mendoza, 2004). Iser descriu la lectura com 
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un procés d’efecte canviant i de caràcter dinàmic entre text i lector i, de fet, estableix que la 

lectura es convertirà en plaer tan sols si el text ofereix la possibilitat d’activar les capacitats del 

lector, de fer-lo entrar en joc (1987: 176). 

 

Davant de les teories de la recepció que estableixen que qualsevol interpretació personal d’un 

text és vàlida, trobem autors com Rosenblatt i Iser que posen al mateix nivell d’importància el text 

i el lector. Rosenblatt (2002) exposa clarament, al llarg de la seva obra, que el sentit no es troba 

únicament en el text però tampoc en la ment del lector, sinó en les contribucions contínues i 

recurrents d’ambdós. L’autora anomena aquest procediment de relació entre text i lector amb el 

mot transacció, un terme que dóna lloc a la teoria transaccional que desenvolupa durant la 

dècada dels setanta, en la qual inclou la noció de lectura com un procés en el qual els aspectes 

“referencials” i “afectius” estan sempre presents, en un contínuum.  

 

En relació a aquesta qüestió, l’autora acaba determinant que, si bé és cert que no existeix una 

única interpretació correcta d’un text, la teoria transaccional ofereix:  “la base para desarrollar, en 

un contexto específico, criterios para discriminar la validez relativa de diferentes 

interpretaciones” (2002: 330). Per tant, la funció docent ha de garantir les possibilitats d’expressió 

de la pròpia recepció i, alhora, vetllar perquè els lectors en formació vagin adquirint destreses per 

tal de validar les seves interpretacions. 

 

Tenint en compte les aportacions en relació a la recepció lectora, és evident que no es pot 

concebre l’ensenyament de la literatura a partir, tan sols, de l’anàlisi dels textos que s’ofereixen 

als lectors, ja que les aportacions que el lector fa al text són fonamentals. Cal tenir en compte que 

el grau de coneixement que el lector té a l’hora d’establir relacions del text literari amb la realitat 

o amb altres ficcions li permet anar construint el significat del que llegeix. Per això esdevé 

necessari escoltar els lectors, les seves aportacions i les seves opinions, adonar-se de com 

confeccionen el seu criteri en el moment de valorar una obra i com influeix en aquest procés la 

interacció amb els altres: 

 
“El lector no consume pasivamente un texto; se lo apropia, lo interpreta, modifica su sentido, 

desliza su fantasía, su deseo y sus angustias entre las líneas y los entremezcla con los del 

autor. Y es allí, en toda esa actividad fantasmática, en ese trabajo psíquico, donde el lector se 

construye” (Petit, 2001: 28). 
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Tanmateix, cal remarcar que expressar la recepció d’una lectura, comparar obres, formular les 

pròpies opinions i discernir entre elements literaris requereix de pràctiques educatives que 

permetin ensenyar a pensar i a parlar sobre els textos literaris (Colomer, 2001: 10). Chambers 

(2007b) assenyala que els infants poden formular judicis de les obres literàries, malgrat que molts 

adults no creguin en la seva capacitat crítica,22 però també destaca que cal que tinguin facilitats 

per a l’expressió. En paraules de Colomer: 

 
“Los niños aprenden a analizar su lectura si la escuela les ofrece espacios de discusión y 

pautas de reflexión. Sus opiniones suponen también una ocasión inmejorable para atender a 

sus posibles dificultades o para saber qué son capaces de leer y cómo evolucionan sus gustos 

e intereses” (2007: 213). 

 

En aquest sentit, Bettelheim i Zelan (2009: 25)23 exposen que, en un estudi realitzat amb alumnes 

dels primers cursos d’educació primària, els infants confessaven fingir que els llibres els 

interessaven, pensant que aquesta era la resposta que volia el mestre.24 Rosenblatt, a més, alerta 

de les formes que poden prendre determinades respostes dels lectors, que considera 

“estereotipades” i en alguns casos superficials, influïdes pel context social, i que difícilment 

varien, progressen i s’enriqueixen sense la contribució de l’adult, oferint llenguatge específic, 

promovent la comparació i aprofundint en la reflexió: 

 
“El profesor de literatura tiene que estar alerta ante esas posibles respuestas estereotipadas. 

Representan, en gran medida, las ideas dogmáticas, los lugares comunes sobre la gente y la 

vida que encontramos en todas partes: en los periódicos y en los otros medios de 

comunicación masiva, o en la conversación diaria” (2002: 127). 

 

El terme respostes lectores presenta, en ocasions, certa ambigüitat perquè pot contemplar 

múltiples reaccions que es poden generar en la complexitat de tot el procés lector (Silva-Díaz, 

2005). Per exemple, Cairney (1992: 55) defineix aquest concepte com: “Cualquier conducta 

observable de un lector que sigue y está directamente relacionada con una lectura específica”. A 

més, distingeix les respostes estructurades, que es caracteritzen pel fet que el mestre participa 

més activament en la seva estimulació, promovent que els alumnes facin aportacions d’una 

determinada manera, de les respostes espontànies, formes naturals d’expressió d’impressions i 

d’idees que es comparteixen en situacions informals, on l’aula es concep com un espai 

d’intercanvi, favorable a aquest tipus de manifestacions.  

 

                                                           
22 Vegeu aquesta qüestió a l’apartat següent (1.1.3). 
23 La primera edició en anglès data de 1981. 
24 Vegeu el fragment que il·lustra aquesta situació a l’apartat 5.2.1 (cap. 5; part II). 
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Hickman (1983; citat a Sipe, 2008) estudia les respostes dels alumnes d’educació primària i acaba 

definint, de manera àmplia, el concepte respostes lectores com: qualsevol comportament, verbal 

o no verbal, que produït en una aula mostra la connexió entre els infants i la literatura. En aquest 

sentit, anota set tipologies de respostes que els infants acostumen a manifestar davant la lectura: 

 
─ Comportaments com ara aplaudiments o rialles. 

─ Contacte directe (físic) amb el llibre. 

─ L’impuls de compartir una descoberta o unir-se per llegir (o rellegir). 

─ Respostes orals per recontar o comentar idees lliurement. 

─ Dramatitzacions de l’obra o d’accions d’alguns passatges. 

─ Creació de dibuixos o jocs que deriven de la lectura.  

─ Escriptura sobre aspectes del llibre o com un acte creatiu que es deriva dels models 

literaris llegits. 

 

Per Cairney (1992: 55) aquest tipus de classificacions representen una forma de visualitzar 

diferents reaccions a la lectura, però no acaben de reflectir la complexitat de les respostes del 

lector. En aquest sentit, també afirma que els intents d’establir etapes en el desenvolupament de 

la tipologia de respostes són inútils, ja que s’ha demostrat que moltes de les respostes 

d’estudiants que acaben la formació secundària són del mateix tipus bàsic que les d’infants de 

cinc anys. Malgrat que la intensitat i la complexitat poden ser diferents, els tipus de respostes 

acostumen a ser iguals i només varien en funció del domini del llenguatge, de l’experiència 

personal o dels coneixements previs de cadascú i no tant de les etapes evolutives. En línies 

generals, els estudis sobre la classificació de les respostes que generen els lectors mostren la 

impossibilitat d’establir categoritzacions estables i úniques per la gran diversitat de formes de 

respondre a una lectura. De la mateixa manera, també sembla complex determinar la relació 

entre respostes i estadis maduratius dels alumnes (Colomer, 1998).  

  

Alguns autors, com Teixidor (2007) o Pennac (2008)25 reclamen el dret a mantenir-se en silenci 

després d’una lectura, processant l’obra de manera íntima. Tanmateix, aquesta reacció també es 

podria considerar un tipus de resposta, una mostra de l’impacte de la lectura o bé, simplement, 

podria denotar la dificultat per expressar en paraules determinades sensacions. De fet, hi ha 

alumnes de primària que es neguen a parlar sobre una obra o mostren els problemes que tenen 

per comunicar la seva opinió, usant expressions com “No sé per què m’agrada...” (Colomer, 

                                                           
25 Obra publicada en francès l’any 1992. 
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2002b: 26) o “M’ha agradat moltíssim tant i tant que no sé què dir” (Amat, 2009: 140). Aquests 

exemples mostren la dificultat d’elaborar i verbalitzar una opinió sobre una lectura si no es 

disposen de: mecanismes per detectar els elements que causen un determinat impacte i, alhora, 

de metallenguatge literari que ajudi a pensar en les obres i a parlar sobre elles. Dues qüestions 

molt vinculades que no anul·len el dret de l’infant a no voler manifestar-se, malgrat que, en molts 

casos, aquesta negativa està condicionada a factors de naturalesa diversa, relacionats amb 

determinades mancances. Tanmateix, les pràctiques portades a terme per autors com Dias-

Chiaruttini (2009), Sipe (2008), Chambers (2007), Tauveron (2002) o Kiefer (1999), per posar tan 

sols uns exemples, demostren la necessitat de potenciar l’expressió de la recepció personal de 

l’obra i la comunicació d’aquestes respostes amb els altres.26 

 

Pike (2003; citat a Silva-Díaz, 2005: 102) estableix sis tipus de lectors que representen diferents 

formes de relació amb el text i que determinen les seves respostes lectores: 

 
─ Lector associatiu: relaciona el que llegeix amb la seva pròpia experiència. El text és un 

estímul. 

─ Lector investigador: es predisposa a elaborar hipòtesis i a resoldre problemes. El text és 

una oportunitat per imaginar. 

─ Lector especulatiu: es distancia del text, gaudeix amb la complexitat. 

─ Lector afectiu: se sent atret pel to i els elements afectius del text. 

─ Lector cognitiu: sent interès per l’esforç mental que suposa desxifrar el significat del text. 

─ Lector passiu: no reacciona davant del text, ni com a estímul emotiu ni cognitiu. 

 

Seguint aquests paràmetres, és convenient que es produeixin intercanvis entre diferents tipus de 

lectors, per tal que les respostes dels alumnes puguin avançar cap a raonaments de caràcter 

literari amb més nivell de profunditat. 

 

Tot indica que la competència literària es pot desenvolupar a partir de les satisfaccions, dels 

impactes que suscita la lectura literària, que no es troben en l’aprenentatge de regles sinó en 

l’expressió lliure de les pròpies recepcions, de tal manera que es fa necessari dissenyar i aplicar 

plantejaments educatius que contemplin: 

 
“La possibilitat que els nois i les noies contactin amb la literatura com més aviat millor, en una 

àmplia gamma de formes i en estreta relació amb la lectura dels altres, de tal manera que la 

                                                           
26 Vegeu les idees sobre les pràctiques de conversa literària al capítol 3. 
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resposta dels companys i l’ajuda de l’adult facin progressar amb naturalitat les seves 

capacitats lectores” (Colomer, 1998: 109). 

 

Per tant, és evident que les línies d’actuació de l’aprenentatge literari a l’escola passen per 

fomentar el diàleg, com a activitat d’expressió i d’intercanvi de les respostes dels lectors, així com 

per l’anàlisi de la variabilitat d’aquestes respostes formulades en interrelació amb les respostes 

dels altres en un determinat context sociocultural. Aquesta varietat també ve determinada pel 

grau de maduresa dels lectors, dels propis coneixements, de les experiències i del domini de les 

formes literàries: 

 
“Hasta qué punto se dejará llevar el lector por sus reacciones idiosincráticas a un texto 

dependerá de su capacidad para pensar en abstracto, su propensión a controlar los 

pensamientos ajenos, impidiéndoles entrometerse, y la experiencia que tenga en hacerlo. (…) 

Cuánto mayores sean la juventud y la inmadurez intelectual del lector, con más fuerza 

afectarán sus emociones a todo lo que haga. Por lo tanto, el lector no será muy capaz de 

experimentar las cosas con independencia de sus inquietudes, objetivamente, ni podrá 

impedir que su inconsciente se entrometa, deformando lo que conscientemente trata de 

comprender. Si bien estos fenómenos son muy conocidos, suelen olvidarse cuando se trata de 

enseñar a leer a principiantes” (Bettelheim i Zelan, 2009: 47-48). 

 

Els infants acostumen a respondre a les lectures des de diferents òptiques: atenent aspectes 

formals o constitutius de les obres, a partir d’experiències personals, en relació a altres lectures o  

ficcions.27 No obstant, convé entendre que les classificacions o parcel·lacions no deixen de ser 

artificioses (Cairney, 1992), tal com exposa Rosenblatt: 

 
“Cualquier teoría del arte que tienda a fragmentar la respuesta a la literatura en distintos 

segmentos, ya sea bajo el encabezado de “social” frente a “estético” o de “forma” frente a 

“contenido”, es engañosa. (…) De hecho, aunque uno puede hablar sobre cualidades de forma 

y estilo, o sobre contenido, esta división teórica tiene poco que ver con la situación 

psicológica real cuando respondemos a una obra literaria dada. Cada uno de estos aspectos 

de la obra existe en virtud de todos los demás” (2002: 70-71). 

 

L’autora admet que el docent ha d’apreciar els aspectes “sensitius i formals” per ajudar els seus 

alumnes, però ha de saber acollir i valorar la globalitat de les respostes com a formes vitals de 

relació amb la literatura.28  

 

                                                           
27 Moltes de les recerques esmentades al final del segon capítol (apartat 2.2.3) plantegen la classificació de 
diferents tipologies de respostes lectores en aquest sentit. Vegeu les categories concretes d‘alguns estudis al 
capítol 6; apartat 6.2.1 (part II). 
28 Vegeu idees en relació a la mediació de la conversa literària a l’apartat 3.2.3.  
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A tall de síntesi, Cairney (1992) estableix que: les respostes lectores són una conseqüència natural 

de la lectura i no s’han d’eliminar, ens permeten tornar a examinar (o reavaluar) i reviure 

l’experiència d’un text, són essencials per ajudar a construir uns fonaments literaris comuns, 

esdevenen una oportunitat perquè els lectors aprenguin per la seva participació en la resposta 

d’altres i permeten al professor fer judicis i previsions sobre els processos de lectura dels seus 

alumnes.  

 

1.1.3. Comprendre, interpretar i valorar. L’infant com a crític 

La didàctica de la lectura literària s’ha anat centrant en l’estudi dels processos de lectura i en les 

propostes educatives adequades per ajudar a formar lectors. Sovint s’usen els termes comprensió, 

interpretació i valoració com a formes d’apropiació dels textos i com a resposta a les lectures 

literàries. Si bé en alguns casos aquests termes estan estretament vinculats, també és cert que 

alguns autors han intentat precisar el sentit de cadascun d’ells, de manera que de les seves 

aportacions se’n poden extreure algunes reflexions o implicacions didàctiques. En aquest 

subapartat es recullen idees per definir aquests conceptes i donar resposta a qüestions com: 

quins aspectes diferencien aquests termes?, es tracta de processos dependents?, fins a quin punt 

l’infant pot fer una lectura crítica, interpretant i valorant una obra?, des de l’escola es tenen prou 

en compte els trets específics de cadascun d’aquests aspectes per gaudir de la lectura? 

 

Es parteix del supòsit que les concepcions teòriques d’aquests termes (comprendre, interpretar i 

valorar) determinen la forma d’ensenyar la lectura a l’escola. Per tant, tenint en compte que la 

intervenció didàctica que es proposa vol promoure l’expressió, oral i escrita, de valoracions sobre 

les lectures, es considera oportú tenir en compte les diferents reflexions teòriques sobre aquest 

aspecte i les implicacions docents que se’n desprenen. 

 

Primerament, com és sabut, la comprensió forma part intrínsecament de la lectura: sense 

comprensió no hi ha lectura. Aquesta és una premissa inequívoca, de la qual se’n desprèn la 

necessitat d’enfocar l’ensenyament de la lectura cap a fórmules que contemplin tot el procés de 

comprensió. Recordem que, tradicionalment, l’ensenyament de la lectura s’ha centrat en la 

descodificació, és a dir, en el desxiframent del codi gràfic, i, per tant, s’han usat textos breus 

seguint els criteris de tipus de sons o lletres, deixant en segon terme la qüestió del significat. És 

arran de l’estudi de diverses disciplines com ara la psicologia cognitiva i la lingüística textual, a 

partir dels anys seixanta, que es produeix aquest canvi, que determina els supòsits següents: llegir 

és una tasca complexa, que implica processos perceptius, cognitius i lingüístics; es tracta d’un 
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procés interactiu en què cal integrar diferents informacions alhora; el lector ha d’activar 

processos de nivell baix que funcionen automàticament i altres d’alt nivell, relacionats amb la 

comprensió i la interpretació, que cal atendre de manera més explícita i que suposen el 

seguiment d’estratègies de deducció i supervisió del propi procés (Colomer i Camps, 1991: 32).  

 
“En els models interactius el lector és considerat com un subjecte actiu que utilitza 

coneixements de tipus molt divers per obtenir informació de l’escrit i que reconstrueix el 

significat del text en interpretar-lo d’acord amb els seus propis esquemes conceptuals i a 

partir del seu coneixement del món. (...) En definitiva, llegir, molt més que un simple fet 

mecànic de desxiframent d’uns signes gràfics, és sobretot un acte de raonament, ja que del 

que es tracta és de saber guiar una sèrie de raonaments cap a la construcció d’una 

interpretació del missatge escrit a partir de la informació que proporcionen el text i els 

coneixements del lector, i, alhora, iniciar una altra sèrie de raonaments per controlar el 

progrés d’aquesta interpretació, de tal manera que es puguin detectar les possibles 

incomprensions produïdes durant la lectura” (Colomer i Camps, 1991: 31). 

 

Per llegir, és a dir, per comprendre, cal gestionar la informació provinent del text i posar en joc els 

propis coneixements, de tipologia diversa. Es tracta d’aplicar tot un seguit d’estratègies que el 

lector expert utilitza de forma inconscient: formulació d’hipòtesis, inferències i deduccions, 

verificació de les hipòtesis formulades, integració de la informació i control de tot el procés 

(desestimar incoherències, retrocedir en la lectura, buscar solucions fora del text). Aquestes 

destreses i habilitats s’han de desenvolupar a l’escola, fent-les explícites en diferents situacions 

concretes de lectura (Colomer i Camps, 1991; Solé, 2006). Ara bé, en aquest punt ens plantegem 

si el domini d’aquestes habilitats suposa o genera, de manera més o menys directa, la capacitat 

d’interpretació i de valoració, dos processos implicats clarament amb la lectura literària. 

 

Al Diccionario de lectura y términos afines,29 elaborat per la International Reading Association 

(1985), es recullen definicions d’aquests conceptes, algunes de les quals reproduïm a continuació 

amb la finalitat de contextualitzar algunes idees. El terme comprensió lectora conté dues 

accepcions que convé transcriure:  

 
“El hecho de entender lo que se lee. Uno o más de los diferentes niveles de una jerarquía en 

los procesos de comprensión de la lectura: comprensión del significado literal (comprensión 

literal), interpretación del significado sugerido (interpretación), valoración crítica de lo que se 

lee (lectura crítica), reacción creativa, intuitiva, ante lo leído (lectura creativa)”. 

 

                                                           
29 Obra traduïda i publicada per la Fundació Germán Sánchez Ruipérez. 
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La definició anterior inclou les referències als conceptes centrals d’aquest subapartat, com a 

nivells diferents d’un mateix procés per apropiar-se de l’obra. Seguint aquesta definició, en un 

primer estadi hi hauria la comprensió literal, que al mateix diccionari es defineix com “l’acte de 

comprendre sense deducció”, i en un segon nivell hi hauria la interpretació. Així, es presenta una 

distinció entre una lectura literal i una d’interpretativa o d’inferencial. Tot i que el diccionari recull 

la idea que molts autors consideren inadequada aquesta dicotomia, perquè sense dur a terme 

una certa deducció no és possible comprendre el sentit d’una lectura, també és cert que sembla 

produir-se una gradació entre aquestes dues formes de relació amb el text.  

 

En aquest sentit, Palou (2012) exposa tres tipus de relació entre text i lector: literal, inferencial i 

cultural. Considera que en l’aproximació literal es té en compte el que “de manera explícita afirma 

el text”, en l’aproximació inferencial, en canvi, cal “treure conseqüències d’uns indicis”, un fet que 

remet a l’acte d’omplir els buits del text”,30 i en l’aproximació cultural es produeix la connexió de 

“cada nova història amb històries precedents que formen el pòsit d’una cultura determinada”31 

(2012: 9-10). L’autor estableix que el bon lector és el que sap arribar a fer aquestes connexions, 

que requereixen d’una formació concreta i d’un cert bagatge. En aquest sentit, diferents estudis 

posen de manifest que “cada lector recrea el text”, de manera que per arribar a desenvolupar un 

cert grau de competència literària cal atendre els diferents nivells de la relació, complexa, entre 

text i lector:  

 
“El lector hace un ejercicio de asimilación-adaptación del texto según su competencia 

literaria, con el fin de conferir coherencia a su lectura e insertarlo en su campo de 

expectativas. De ello resulta que la interacción configura la comprensión, porque comprender 

un texto es acertar en la formulación de una o varias hipótesis semánticas de conjunto” 

(Mendoza, 2004: 200). 

 

El terme interpretació és definit al diccionari de la International Reading Association (1985) com: 

“El proceso de deducir algo más allá del significado literal de una comunicación; significado 

deducido”. Mentre que l’entrada sobre lectura crítica conté dues accepcions i algunes reflexions. 

Es defineix el terme com: “El proceso de formar juicios en la lectura”; “Acto de lectura en el que 

se utilizan una actitud interrogante, un análisis lógico y la inferencia para juzgar la validez de lo 

que se lee”. Aquestes idees connecten amb la distinció, que proposa Eco (1985; citat a Lluch, 

1998: 25), entre el lector ingenu, que és víctima de les estratègies utilitzades per l’autor, i el lector 

                                                           
30 Vegeu subapartats 1.1.1 i 1.1.2. 
31 Palou afirma que aquest pòsit cultural inclou coneixements del gènere literari, de l’autor, de la tipologia de 
personatges o arquetips i dels estereotips d’un context. 
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crític, que gaudeix de la manera com la història l’ha anat guiant; en aquest cas es tracta d’un 

lector que sap apreciar l’obra com un producte estètic, que sap distanciar-se del relat “i valora les 

estratègies que l’obra mobilitza per construir-lo precisament com a lector model de primer 

nivell”. Eco també usa el terme lector model per referir-se a les estratègies que l’autor aplica en el 

procés de creació de la seva obra i que contemplen o preveuen els aspectes que el lector haurà de 

dur a terme en la seva lectura.  

 

Recuperant el sentit del que es considera interpretació, cal recordar que el fet d’omplir els “buits 

del text” no implica que qualsevol aportació del lector sigui vàlida, perquè la construcció d’un 

sentit inferencial es fa a partir d’indicis que sempre troben el seu fonament en el text (Palou, 

2012: 9-10). El lector ha de reconstruir el missatge que l’obra pretén transmetre, tenint en 

compte la “intenció del text” ─en paraules d’Eco (1997)─, els seus sabers i experiències. En aquest 

sentit, les obres poden presentar reptes de diferent nivell, de manera que, segons el cas, 

requereixen un grau més o menys elevat d’interpretació per part del lector. Aquest fet es 

produeix sovint en les obres literàries, que es caracteritzen per missatges simbòlics, ambigüitats i 

metàfores exposades de tal manera que només es poden comprendre des de la inferència.  

 

Dias-Chiaruttini (2007: 151) posa de manifest que la “parella comprendre i interpretar” ha suscitat 

molts debats en els darrers anys, també en relació al seu tractament a l’escola. En aquest sentit, 

Reuter (2001: 70-71) proposa els termes attitude compréhensive i attitude interprétative. En el 

primer cas, el lector utilitza el text de forma respectuosa i l’interroga a partir de la pregunta base: 

“què diu el text?”. Afirma que existeix una legitimitat social d’aquest tipus d’actitud, ja que es 

considera l’actuació bàsica de la lectura de qualsevol tipus de text i un dels objectius educatius 

fonamentals. És a dir, el fet de no comprendre un text està fortament estigmatitzat a nivell social. 

Per contra, l’actitud interpretativa recau en el lector que és qui ha de construir el significat, 

encara que es trobi en certa manera limitat pel text. En aquest cas, l’obra es considera un mitjà 

obert, que no acaba de transmetre significat per ella mateixa, i el lector es formula qüestions, 

com ara: “què diu realment el text?”, “què vol dir el seu autor?” , “com s’ha de comprendre?”. Cal 

dur a terme processos determinants, com ara completar els sentits, descobrir o resoldre les 

ambigüitats ─“désambigüisation”─ i relacionar els marcs de producció i/o de recepció.  

 

Així, Reuter creu que els models comunicatius de la comprensió són més simples i responen a 

l’esquema clàssic d’un emissor que emet un missatge a un receptor, mentre que en el cas de la 

interpretació els models són més complexos. D’aquesta manera la legitimitat social de l’actitud 
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interpretativa és més variable, tot i que és molt valorada en referència als escrits literaris. 

D’alguna manera, la comprensió i la interpretació formen part de la tasca de lectura de qualsevol 

text, encara que la seva articulació pot variar i es pot alternar durant la lectura; aquestes actituds 

depenen dels textos, de la seva organització, de com el lector es representa el rol i el propòsit del 

transmissor i també del receptor (d’ell mateix en tant que lector) i dels contextos en què 

s’inscriuen. Les dues actituds es consideren “components estructurals de la lectura”, sobretot de 

la lectura literària (2001: 72). Tanmateix, és especialment rellevant remarcar que, segons Reuter, 

l’actitud interpretativa es configura quan el lector se sent: potencialment capaç de dur-la a terme, 

autoritzat o obligat a aplicar-la. Aquesta idea connecta directament amb la necessitat de 

plantejar-se si l’escola té en compte aquests aspectes, és a dir, si promou la confiança de 

l’alumnat perquè interpreti les lectures, de manera que es pugui sentir autoritzat a fer-ho i també 

l’eficàcia de l’obligatorietat en aquest sentit (la forma de proposar la interpretació a l’aula i el grau 

de guiatge en el procés). El cert és que en moltes ocasions les situacions d’interpretació en una 

aula encara queden relegades a la veu del docent. 

 

Tauveron (2001: 9-13) vincula la comprensió i la interpretació, determinant que els processos 

estan interrelacionats. Constata que en alguns casos la interpretació ha de precedir la comprensió 

perquè aquesta sigui possible. Es refereix, per exemple, a la lectura d’un text polifònic en què el 

lector ha d’inferir, interpretar, la coexistència de diferents veus per poder dur a terme la 

comprensió de l’obra. Es tracta de casos que desmenteixen la falsa creença que la comprensió 

precedeix la interpretació. L’autora també afirma que la interpretació és present tant en una 

lectura personal d’un jove, que llegeix en clau “identitària”, com en la d’un erudit, que a priori ho 

fa de forma més distanciada. Les perspectives i l’enfocament de les interpretacions poden distar, 

pel posicionament i les habilitats del lector i pel coneixement d’altres obres, però el procés 

d’interpretació s’activa en els dos casos, de la mateixa manera que l’aspecte afectiu també pot ser 

present en les dues situacions de lectura. 

 

A més de la comprensió i de la interpretació hi ha un altre component essencial en qualsevol 

lectura, un aspecte que Reuter (2001) anomena impressió. D’aquesta manera designa els afectes 

produïts per l’obra en un pla psicològic, personal o sociocultural. D’entrada es pot pensar que es 

tracta d’un aspecte inconscient, incontrolable, però també pot erigir-se des d’una posició 

voluntària. Per exemple, quan es trien determinades obres en funció de la seva temàtica 

l’expectativa dels afectes és molt present. La validació de les pròpies impressions és de caràcter 

personal i pot conduir a relectures o es pot posar en joc a l’hora d’anar forjant el propi itinerari 
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lector. Segons Rosenblatt (2002), aquest tipus de resposta emocional parteix de la capacitat i de 

les experiències del lector i és imprescindible considerar-la com un aspecte central de l’acte de 

lectura.  

 

Mendoza connecta el procés interpretatiu amb la valoració, considerant que la finalitat lúdica de 

la lectura té a veure precisament amb les possibilitats interpretatives i valoratives del lector: 

 
“La interpretación, necesariamente, implica una valoración, no sólo porque la comprensión 

será el primer resultado cognitivo del proceso de lectura, sino porque la interpretación es 

además el elemento desencadenante de la finalidad lúdica y de la identificación de datos 

culturales y metaliterarios. Cuando interpreta un texto literario, el lector está básicamente 

condicionado (por factores lingüísticos, culturales, sociales, personales, etc.) para construir su 

interpretación propia y personal del texto o de la obra, a través de su proceso de interacción 

con el texto” (2004: 169). 

 

El fragment anterior il·lustra com la interpretació és la base, el punt central, de la comprensió i de 

la valoració. Mendoza sintetitza de la següent manera el procés de comprensió que finalitzaria 

amb la interpretació que, alhora, hauria de fer possible l’activitat de valoració posterior: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
      Gràfic 2. Procés lector (Mendoza, 2004: 157) 

 

Per tant, la valoració seria la fase en què el lector mostra les seves capacitats i qualitats per a la 

recepció lectora, així com els condicionants que han motivat la seva interpretació. Mendoza 

(2004: 176) aclareix que la valoració a l’aula no hauria de consistir, tan sols, en el fet que els 

alumnes formulin opinions a través de “generalitzacions impressionistes”, com “m’agrada” o 

“s’expressa molt bé”,  sinó que puguin manifestar i argumentar amb criteris personals les seves 

reaccions (estètiques, ideològiques, etc.), considerant els elements constitutius de l’obra i 

elaborant relacions amb altres aspectes culturals i socials. 
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Al diccionari citat anteriorment,32 apareix una sola entrada amb els termes crítica o valoració que 

es defineixen en dos sentits: “Proceso por el que se llega a un juicio sobre el valor de algo 

examinando hasta qué punto su contenido, forma y estilo logran alcanzar el propósito del autor”, 

que apareix com a forma d’avaluació interna, i “El proceso de juzgar el valor de una obra 

comparándola con otras cuyo objetivo y calidad son similares”,  que es designa com a forma 

d’avaluació externa. De fet, es conclou que la valoració o crítica tendeix a ser el judici resultant 

d’aquests dos tipus d’avaluacions.  Alguns autors opten per incloure la funció crítica en la lectura, 

considerant que els processos de pensament utilitzats per reaccionar davant del que es llegeix 

formen una unitat psicològica completa. Així, la lectura crítica passa a ser considerada com un 

aspecte propi de la lectura, més enllà de nivells literals o interpretatius, vinculada a la tasca de 

valoració de les obres.  

 

Reuter (2001) estableix que l’escola hauria de desenvolupar les competències lectores, d’anàlisi i 

de reflexió, i construir les diferents actituds (comprensió, interpretació i impressió), facilitant 

diversitat de textos i promovent la interrogació del lector sobre el text i sobre el propi procés. 

Corcoran i Evans (1987) exposen que els lectors, de qualsevol edat, desenvolupen quatre tipus 

d’activitat mental que s’inclouen en els processos següents: 

 
─ Figuració i imaginació: construcció d’un quadre mental que els permet representar-se les 

escenes com si estiguessin en el lloc del relat. 

─ Previsió i retrospecció: elaboració d’hipòtesis sobre què pot passar i de reflexions sobre el 

que s’ha narrat. 

─ Participació i construcció: identificació emocional amb els personatges i les situacions. 

─ Valoració i avaluació: elaboració d’opinions sobre el mèrit del text i, alhora, de judicis de 

valor sobre els esdeveniments narrats. 

 

A l’escola, tradicionalment, ha prevalgut la concepció que els alumnes no tenen capacitat crítica 

per elaborar valoracions perquè els manquen coneixements i experiència lectora. Així, el mestre 

s’ha erigit en l’únic model d’interpretació i de valoració dels textos. D’aquesta manera, 

generalment, no s’ha promogut la confiança entre els alumnes com a subjectes amb possibilitats 

de valoració crítica de les obres. Aquest tema ha suscitat reflexions diverses, tal com recull Sipe: 

“The idea that children ─even very young children─ can be critics has been in currency for about 

20 years, and has received continuing attention” (2008: 76). Sipe cita diferents autors que han 

                                                           
32 Vegeu supra. 
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treballat al voltant d’aquesta idea, alguns dels quals a partir d’experiències pràctiques amb 

infants, com ara Chambers (1985, 2007b), Landes (1983) o Stott (1987), que es basen en la creació 

d’un ambient favorable perquè els alumnes expressin les seves opinions. 

 

Chambers (1985, 2007b) posa en evidència la visió de molts mestres que creuen que el judici 

literari és una tasca d’adults, d’especialistes, i no són partidaris de plantejar propostes a l’aula en 

aquest sentit. Tanmateix, l’autor afirma que les seves experiències en l’àmbit escolar mostren que 

els infants tenen una facultat crítica innata, de manera que poden ser guiats i formats en aquest 

camí per un mestre sensible. Així, estableix que: “los niños (...) son críticos naturales desde 

edades muy tempranas” (2007b: 40). Per aquest motiu, Chambers (1985, 2007b) planteja 

propostes de conversa a l’aula en què el mestre acull i fomenta l’expressió dels alumnes en 

aquest sentit.33 En la mateixa línia, Landes (1983) i Stott (1987) proposen models curriculars per 

treballar l’esperit crític dels alumnes ─ “models for learning literary criticism or critically aesthetic” 

(Sipe, 2008: 77)─, analitzant com aprenen a apreciar les qualitats literàries de determinades 

obres. Aquests estudis, basats en l’experiència pràctica, constaten la importància que el mestre 

domini el coneixement literari per fer progressar els alumnes cap a una lectura crítica. 

 

Sipe conclou la seva recerca empírica afirmant que: “children as young as kindergarten and first 

and second grade can demonstrate impressive literary critical abilities” (2008: 247). Al costat 

d’aquesta sentència, i davant dels dubtes que alguns mestres plantegen sobre la necessitat 

d’impulsar aquestes habilitats crítiques en els infants, estableix que desenvolupar aquesta 

competència des de l’inici de l’escolaritat té un paper important en l’alfabetització, ja que permet 

que els alumnes disposin d’eines per a la millora de la comprensió literària i fins i tot promou el 

seu creixement en altres aspectes, de manera global. 

 

Tauveron (2002) també es formula aquesta qüestió: “Des enfants d’école élémentaire peuvent-ils 

faire preuve d’un jugement esthétique et critique sur les œuvres?” (2002: 334). En aquest sentit, 

posa en pràctica una proposta basada en la lectura, la comparació i la valoració de diferents 

versions de contes tradicionals amb alumnat de quart i cinquè curs de primària. L’activitat es 

planteja de manera que els alumnes escullin una de les versions i argumentin la seva tria. Les 

valoracions dels lectors recullen raonaments de tipologia diversa que mostren els diferents 

aspectes sobre els quals basteixen la seva opinió: expressen idees sobre la qualitat de l’escriptura 

                                                           
33 Una de les propostes es coneix amb el terme Tell me. Vegeu les característiques d’aquestes activitats de 
conversa literària al capítol 3; apartat 3.2.2. 
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i la riquesa dels detalls; valoren l’autenticitat, considerant superior el relat original que les 

versions posteriors, o posen de manifest la seva pròpia concepció com a lectors, expressant quina 

obra els sembla més fàcil de comprendre tenint en compte els seus propis límits. Es fixen, per 

tant, en aspectes de naturalesa diversa des d’una òptica crítica. Així, situant els alumnes en el rol 

de crítics, adquireixen una certa seguretat en aquest paper que els dóna un grau de 

responsabilitat sobre la seva pròpia lectura. 

 

En un estudi sobre els lectors adolescents, Manresa (2013) pren en consideració l’experiència de 

lectura i les opinions de joves d’educació secundària. En aquest sentit, la recerca mostra que a 

molts d’ells els manquen eines que l’escola els hauria d’haver proporcionat en etapes anteriors. 

Així, l’autora recull que la meitat dels arguments utilitzats pels joves a l’hora de valorar la lectura 

d’un llibre literari recullen la relació del text amb la vida personal de l’adolescent i la resta es 

divideixen entre un nivell intermedi, en el qual consten arguments que es recolzen en el text, però 

poc aprofundits i sense usar metallenguatge literari, i altres que utilitzen terminologia precisa i es 

refereixen de manera més directa a l’obra, que representen el percentatge menor.34 Aquest fet 

indica la importància que té la implicació personal amb l’obra, però, al mateix temps, la mancança 

que molts joves demostren tenir a l’hora d’argumentar opinions en clau literària.35 De fet, 

Manresa estableix que “el lector poc expert llegeix llibres però no sap situar ni valorar què llegeix” 

(2013: 144). D’aquí se’n desprèn la necessitat d’ensenyar a expressar la valoració d’una obra, 

tenint en compte diferents perspectives, molt abans d’arribar a l’adolescència. Les pràctiques de 

Tauveron (2002), Chambers (2007b) o Sipe (2008), exposades en els paràgrafs anteriors, són 

exemples d’aquest tipus d’experiències. 

 

Del conjunt de reflexions exposades en aquest apartat se’n deriva la idea que situar l’infant en la 

posició de crític,36 és a dir, donar-li l’espai per expressar-se des d’aquesta òptica i des de les 

primeres edats, pot ser d’ajuda, no només per desenvolupar aquesta habilitat concreta, 

relacionada amb la lectura crítica, sinó també en la millora de les destreses que cal posar en joc, 

en diferents moments de l’acte lector, per comprendre i interpretar l’obra.  

                                                           
34 Manresa (2009, 2013) conclou que la valoració dels joves acostuma a fer-se tenint com a referència la connexió 
de l’obra amb la seva experiència, però també matisa que els alumnes adolescents que llegeixen més i que 
provenen d’un entorn familiar socioculturalment elevat tenen més possibilitats per articular una opinió que es 
desmarqui de la situació personal (vegeu referències més concretes a aquest estudi, en relació a aquest tema, al 
capítol 5, apartat 5.2.1 (part II)). 
35  Aquesta dificultat es constata en diferents nivells educatius, tal com s’ha comentat a l’apartat 1.1.2.  
36 La intervenció didàctica que s’analitza a la part III d’aquest estudi pretén, precisament, examinar les 
possibilitats de situar l’infant com a crític en pràctiques de valoració de les lectures. 
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1.1.4. Lectura i relectura 

Existeix un cert consens sobre el fet que la recepció d’una obra, el tipus d’interpretacions i 

valoracions que els lectors fan sobre un text literari, evoluciona amb la seva relectura. En aquest 

subapartat es posa l’atenció en les possibilitats formatives de rellegir determinades obres a l’aula. 

Es tracta d’una pràctica que no acostuma a produir-se a l’escola i que, generalment, s’associa de 

manera errònia com a pròpia, únicament, de les primeres edats. A continuació, es recullen 

reflexions al voltant d’aquesta qüestió, tenint en compte que en aquesta recerca s’inclou l’anàlisi 

d’una activitat de relectura (en referència a dos àlbums diferents), partint de la base que pot ser 

una proposta que ajudi a interpretar i a valorar millor una lectura.37 

 

Hi ha estudis que demostren que el contacte repetit amb una obra literària permet que les idees 

sobre la lectura siguin cada vegada més complexes i reflexives. Per exemple, Arizpe i Styles, en un 

estudi sobre la lectura d’àlbums, afirmen que: “(...) las lecturas repetidas de un álbum ilustrado 

constituían un elemento importante en la construcción del significado por parte de los alumnos” 

(2004: 24). 

 

Shoesmith (1992) posa de manifest l’impacte que pot causar la relectura a partir de les 

observacions fetes com a mestra a l’aula d’infants d’entre sis i set anys. Relata que en una 

activitat per parlar de llibres, que té el format d’una entrevista de lectura individual, el 71% dels 

alumnes de la seva aula escollia llibres que ja havia llegit la mestra oralment en el context del grup 

classe. Aquest fet li permet arribar a la conclusió que utilitzar les mateixes històries que ja havien 

escoltat els oferia un punt de partida, una certa seguretat, i els impulsava a imitar la conducta de 

lectura de l’adult, usant fins i tot les paraules que els resultaven familiars, que ja havien escoltat. 

En aquesta mateixa línia, en el seu diari de classe, del qual en reproduïm un fragment a 

continuació, recull tot un seguit d’apreciacions al voltant de les formes de resposta dels infants a 

la repetició d’una lectura i a les concepcions que ella té, com a mestra, sobre aquest tipus de 

tasca:  

 
“Algo que me resulta interesante es el efecto que puede tener en mis alumnos el hecho de 

leerles una historia más de una vez. Muchos docentes, entre los cuales me incluía yo misma 

en el pasado, piensan que tienen que “arrojar” un libro sobre los niños... tomarlos por 

sorpresa. Sin embargo, estoy descubriendo qué cosas maravillosas ocurren cuando los niños 

llegan a experimentar un libro más de una vez. Su sentido de la expectativa y la anticipación 

                                                           
37 A més, en el cas d’aquesta investigació, les tasques d’escriptura valorativa elaborades abans i després de la 
intervenció, en referència a dos àlbums rellegits, ofereixen informació més detallada sobre els canvis produïts per 
cada alumne en el transcurs de tota la seqüència d’activitats. 
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mientras nos acercamos a su parte favorita, o a una parte tonta o atemorizante, es algo digno 

de observar. Se centran en sus frases preferidas, palabras atractivas, frases repetidas” (1992: 

248).  

 

Les paraules de Shoesmith ens permeten centrar l’atenció en dues qüestions rellevants: el fet que 

la relectura activa estratègies per assimilar el format textual i comprendre a fons aspectes 

constitutius de les obres i la idea, falsament estesa entre els adults, que cal abocar obres noves als 

infants en un ritme incessant.  

 

Madura (1995; citat a Arizpe i Styles, 2004) també constata la importància que pot tenir la 

relectura per als primers lectors. En un estudi sobre les reflexions d’alumnes de primer curs de 

primària davant de diverses lectures de textos visuals, estableix que rellegir és una eina de treball 

fonamental per poder aprofundir en l’anàlisi i la interpretació dels elements visuals i els seus 

efectes. 

 

En la mateixa línia, Kiefer posa de manifest la necessitat de rellegir i de remirar les obres perquè 

les reaccions inicials dels lectors es puguin convertir en reflexions més profundes. Per aquest 

motiu, afirma que convé presentar de nou els llibres, després d’algunes setmanes o mesos, 

donant l’oportunitat als alumnes d’incorporar noves experiències a les seves relectures (1999b: 

188). 

 

Meek (2004: 232)38 exposa que els alumnes que han après perquè serveix la lectura generalment 

acostumen a gaudir dels llibres en el que anomena “tres nivells de competència simultània”: 

saben quins llibres poden llegir sense dificultat, segueixen els textos escolars amb facilitat i 

retornen als seus llibres preferits, els que representen el plaer de la lectura. Recordem, a més, 

que una de les qüestions a les quals es refereix Lewis (2008) a l’hora de distingir els tipus de 

lector39 és, precisament, l’activitat de relectura: 

 
“La mayoría nunca lee algo dos veces. El signo inequívoco de que alguien carece de 

sensibilidad literaria consiste en que para él, la frase “Ya lo he leído” es un argumento 

inapelable contra la lectura de un determinado libro. (…) En cambio, quienes gustan de las 

grandes obras leen un mismo libro diez, veinte o treinta veces a lo largo de su vida” (2008: 9-

10). 

 

                                                           
38 La primera edició en anglès data de 1971. 
39 Els trets més rellevants que, segons Lewis (2008), defineixen els diferents tipus de lectors es recullen al primer 
apartat d’aquest capítol (1.1.1). 
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En aquest sentit, l’acte de rellegir es pot considerar un tret distintiu de la capacitat de lectura 

literària, en tant que lectura atenta i reflexiva. Rellegir implica repensar, reinterpretar, i, per tant, 

és una forma de poder apreciar millor, de manera més profunda, els trets distintius d’una obra 

literària. De fet, només si l’obra és plenament literària i el lector sap llegir literàriament apareixerà 

la necessitat de rellegir-la de manera total o parcial.  

 

L’escola, però, no sempre promou les oportunitats per rellegir. Les activitats en què el mestre 

impulsa la relectura van dirigides, gairebé de manera exclusiva, a la resolució de tasques escolars 

relacionades amb el coneixement semàntic d’uns termes o centrades a observar la construcció 

sintàctica d’unes frases, un fet que implica una relectura esbiaixada. L’educació de la lectura 

literària s’ha vist abduïda per la publicació d’una gran quantitat de títols40 i per la necessitat, 

promoguda des d’institucions i òrgans diversos, de vetllar per augmentar la quantitat de lectura 

dels infants. En aquest corrent, les lectures se succeeixen amb rapidesa, l’acte de rellegir i tot el 

que implica no hi tenen cabuda.  

 

Els infants més petits són els únics que, immersos en la necessitat de paraules i d’imatges mentals 

simbòliques, reclamen la repetició d’històries orals. Aquest fet els permet sentir la seguretat de 

l’anticipació dels fets, a més de tenir l’adult a prop i poder refermar així els vincles emocionals 

amb ell. En el moment d’entrada al món de l’escrit també sembla destacable la relectura. Així, les 

investigacions sobre els primers lectors, basades en l’anàlisi de pràctiques de lectura en el context 

familiar o en els primers cursos escolars, estableixen la importància de la repetició d’històries 

explicades com un procés rellevant per entendre que l’escrit és durador, una idea clau per copsar 

les característiques d’aquest tipus de comunicació (Colomer, 2002b).  

 

Les lectures a les aules, però, deriven ràpidament cap a noves i variades obres; un fet d’altra 

banda lògic si es té en compte la necessitat que els alumnes entrin en un context cultural ampli i 

tinguin un bagatge que els permeti, entre altres coses, establir relacions intertextuals i construir la 

seva trajectòria lectora considerant diversitat de gèneres, temes, etc. Tanmateix, caldria saber 

valorar les possibilitats formatives de la relectura i promoure a l’aula la trobada amb llibres llegits 

que són susceptibles de ser rellegits. De la mateixa manera que és convenient que el mestre actuï 

com a model dels processos de comprensió que segueix un lector expert, també convé que mostri 

els motius i les formes de la pràctica de relectura. 

 

                                                           
40 Vegeu el desenvolupament d’aquesta idea a l’apartat 1.3, al final d’aquest capítol. 
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Una de les propostes didàctiques que planteja Lockwood (2011) per fomentar la lectura per plaer 

a primària consisteix en la recuperació de les lectures que els alumnes han fet en cursos anteriors, 

per tal de rellegir-les i compartir-les. Es tracta, a més, d’una forma de promoure la reflexió sobre 

la construcció del propi itinerari lector i de fer-ne partícips altres companys. Expressa la seva idea 

sobre la relectura en els següents termes: “Parte del placer de leer a todas las edades está en 

releer los textos conocidos y transmitir a otros el placer causado por ellos” (2011: 116). 

 

En definitiva, es tracta de promoure propostes de relectura per tal que els alumnes es familiaritzin 

amb aquesta pràctica com una forma per aprendre a llegir de manera més reflexiva i profunda i, 

per tant, puguin gaudir més de la lectura literària. 

 

1.2. ELS PRIMERS LECTORS I LES PRÀCTIQUES DE LECTURA LITERÀRIA A L’AULA  

El lector es configura des de la primera infància, quan l’acte de lectura esdevé un moment 

d’intimitat amb l’adult que conta històries a través del canal oral i, en ocasions, amb el suport físic 

d’un llibre que acostuma a incloure il·lustracions. En aquests moments inicials, per l’infant la 

lectura és “mirar i escoltar”.41 A poc a poc comença a conèixer el funcionament del llibre, sap que 

conté un relat estable i que, per tant, es pot repetir, i llegeix imatges, és a dir, reconeix el que 

representen, s’identifica amb el que veu i s’inicia en el procés d’imaginar sentits a través del codi 

visual (Duran: 2002). El terme primers lectors, però, és habitual per referir-se al període en què els 

infants s’inicien de manera autònoma en les destreses del llenguatge escrit, un aspecte que 

acostuma a tractar-se específicament a l’escola durant el primer cicle d’educació primària. 

Considerant que l’estudi empíric d’aquesta recerca es du a terme a segon curs d’aquesta etapa 

educativa, convé centrar l’atenció en les particularitats que presenta el tractament de la lectura 

literària en aquesta franja d’edat: en el que es fa majoritàriament a les aules i en el que caldria 

fer.  

 

Així, aquest apartat s’inicia amb un apropament a les propostes que recull el currículum en relació 

a la lectura literària a cicle inicial, per després acotar la mirada en el tractament que acostuma a 

tenir la literatura en aquest moment, en què l’adquisició del codi adquireix molta importància. Es 

continua amb l’exposició d’algunes dificultats específiques de l’etapa, o derivades de 

l’enfocament aplicat en aquest aprenentatge inicial, i s’aporten consideracions al voltant dels dos 

                                                           
41 Termes que usa Mercè Escardó (1994), especialista en literatura infantil i biblioteca, quan es refereix a la 
lectura des de les primeres edats.  
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eixos sobre els quals cal incidir: la tria de les lectures, un aspecte que es reprèn i s’amplia a 

l’apartat següent, i el tipus d’acompanyament lector. 

 

En l’àmbit de l’educació literària a cicle inicial, l’actual currículum42 recull algunes propostes 

relacionades amb qüestions que s’han anat comentant anteriorment. Per exemple, estableix que 

els alumnes apliquin estratègies lectores per comprendre textos literaris, entenguin el llenguatge 

figurat o aspectes retòrics bàsics, detectin elements propis d’un relat, llegeixin diversitat de 

tipologies d’obres (àlbums,  còmics, contes, poemes...) i comuniquin les preferències personals 

sobre temes i textos literaris. Tanmateix, aquestes qüestions, que el currículum contempla com a 

bàsiques en el tractament de la lectura literària en els primers cursos, es descriuen de manera 

molt genèrica, sense concretar en les formes de mediació ni en els criteris de selecció d’obres,43 

de manera que el pes de determinades pràctiques convencionals es manté davant de la vaguetat 

d’algunes de les noves propostes. 

 

En aquesta etapa l’infant s’endinsa en el coneixement del codi i aquest fet acostuma a canviar les 

formes d’ús de la literatura. En línies generals, es dedica molt temps al treball de descodificació i a 

la lectura autònoma, sense el guiatge necessari. Aquesta situació implica la lectura de textos 

reduïts, arribant a ser, en alguns casos, insubstancials, i la disminució de les lectures orals per part 

dels adults. Així doncs, es produeix una reducció molt important del temps d’exposició al discurs 

literari. Aquestes pràctiques transmeten una idea errònia del que és llegir literatura: 

 
“Hay dos maneras radicalmente distintas de experimentar la lectura (y su aprendizaje): o bien 
como algo de gran valor práctico, algo importante si uno quiere progresar en la vida; o como 
la fuente de un conocimiento ilimitado y de las más conmovedoras experiencias estéticas” 
(Bettelheim i Zelan, 2009: 57). 

 

En general, l’adquisició del mecanisme de la lectura esdevé un moment joiós perquè permet als 

nens i nenes sentir que s’incorporen al món lletrat propi dels adults. Tanmateix, passat el primer 

període satisfactori es produeix una davallada important del desig per llegir i, per tant, per 

aprendre a llegir: 

 
“En els primers anys de vida no hi ha ningú que no respongui afectivament i estèticament a la 

paraula i a la narració d’històries, però cap als vuit o nou anys ja hi ha molts infants que 

afirmen: 'És que a mi no m’agrada llegir'. No pot deixar de sorprendre un canvi tan radical en 

tan poc temps” (Colomer, 2002b: 26). 

                                                           
42 Decret 119/2015, de 23 de juny. [Disponible a: portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf; 
consulta: juliol de 2015] 
43 Aquests aspectes han estat ressaltats per Colomer i Fittipaldi (2014), tal com s’ha assenyalat a l’apartat 1.1.1 
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Colomer exposa aquesta situació al costat de comentaris dels nois i noies que ajuden a entendre 

alguns dels motius d’aquest fet. Així, alguns d’ells afirmen amb claredat que van deixar de llegir a 

cicle mitjà perquè era una obligació, perquè no entenien els llibres, que en molts casos consideren 

avorrits, perquè les lectures contenen poca acció o els finals no responen a les seves expectatives. 

Al costat d’aquestes afirmacions també hi ha qui no sap trobar les paraules adequades per 

expressar quan li agraden les lectures.  

 

En aquesta línia, Manresa (2009, 2013) recull opinions d’alumnat de secundària que evidencien 

com, en alguns casos, el context social promou la percepció de la lectura com una activitat 

instrumental pròpia de les primeres etapes. Així, alguns alumnes manifesten que les seves 

famílies els feien llegir quan eren petits i n’havien d’aprendre, però que després aquesta activitat 

va deixar de tenir importància davant la prioritat d’altres tasques com fer els deures o estudiar. 

Aquest fet redueix el text literari a l’utilitarisme i a la instrumentalització i és un dels motius pels 

quals molts alumnes deixen de tenir interès per llegir després d’aquesta fase.  

 

Bettelheim i Zelan també constaten, en un estudi publicat el 1981, la diferència que suposa el que 

anomenen “tercer grau”, que es correspon als nou anys, respecte els primers cursos educatius: 

“(...) lo que le suceda a su lectura durante los primeros dos o tres grados tiene una importancia 

crucial para el futuro de la instrucción del niño. En este sentido, el tercer grado es una especie de 

línea divisoria (…)” (2009: 22). Determinen que els llibres usats majoritàriament en els primers 

cursos tenen poc interès, d’alguna manera estan excessivament centrats en l’aprenentatge del 

mecanisme del codi, i això provoca que molts alumnes no se sentin atrets per continuar llegint. De 

fet, estableixen que els infants que han viscut situacions lectores positives durant els primers 

cursos i s’han endinsat en l’alfabetització textual de manera correcta, probablement continuaran 

llegint perquè a partir del tercer curs es trobaran lectures més atractives. Si, pel contrari, aquests 

primers encontres han estat dificultosos i amb obres poc interessants es negaran a avançar en 

aquest terreny.  

 

En referència a aquesta idea, Meek (2004: 231) estableix que els dos primers anys d’escolarització 

formal produeixen dos estils de lectura: els alumnes que se centren a descobrir la història, 

exploren els llibres amb interès i estan preparats per superar els entrebancs que puguin ocasionar 

les paraules desconegudes amb la finalitat d’endinsar-se en el relat, i els que volen estar segurs 

dels sentits i les formes de les paraules, de manera que fan una lectura més literal. Aquesta 
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manera de llegir s’associa a un lector feble, que difícilment podrà gaudir plenament de la lectura 

literària.  

 

D’aquestes reflexions se’n desprèn la necessitat d’abordar dos temes centrals de la didàctica de la 

literatura: d’una banda, el tipus de guiatge, de pràctiques que cal fer a l’escola, per superar les 

dificultats pròpies d’aquesta etapa i, de l’altra, la tria de les obres tenint en compte la qualitat i el 

grau d’adequació segons el nivell dels lectors. 

 

Quant a les actuacions dels adults, diversos estudis demostren que els infants que han crescut en 

un entorn culturalment ric, on es comparteixen lectures abans de saber llegir, aconsegueixen un 

millor rendiment escolar en la iniciació de l’aprenentatge del funcionament de la lectura 

autònoma (Colomer, 2005: 145). A partir dels anys vuitanta, Wells (1988) ja va assenyalar aquesta 

qüestió, però de manera més recent, altres estudis ─com per exemple, l’elaborat pel National 

Council of Teachers of English (2004) o per Sénéchal (2006; citat a Manresa 2009, 2013)─ 

especifiquen que compartir lectures a les primeres edats no només millora els resultats 

d’aspectes vinculats a l’alfabetització dels primers lectors, sinó que també suposa un increment 

de la freqüència de lectura per plaer d’alumnes al voltant dels nou anys. 

 

En aquest sentit, l’escola hauria de reduir les desigualtats que es produeixen des de l’inici de 

l’escolaritat, oferint les possibilitats literàries pròpies d’un entorn afectiu, tranquil, propici al 

comentari, és a dir, acompanyant el lector. Tanmateix, segons Meek, el conjunt de pràctiques 

lectores que acostumen a produir-se a l’inici de l’educació primària acaben fent que els alumnes 

desenvolupin una determinada idea del que és llegir: “todos los niños llegan a creer que leer en 

clase es decir en voz alta exactamente lo que está escrito en la página” (2004: 228). 

 

En aquest punt convé esmentar que el model interactiu de lectura,44 que suposa un nou 

enfocament en l’aprenentatge lector, obre interrogants, especialment en referència al període 

d’inici de la lectura autònoma. Així, Solé (1987: 47-48) recull dues problemàtiques importants 

relacionades amb aquesta fase. La primera és que els lectors principiants es troben dificultats de 

lectura, com ara paraules difícils o desconegudes, que han de superar sense perdre el significat 

del text (el temps i l’esforç per vèncer aquests entrebancs suposa un problema a l’hora de 

mantenir l’atenció en el sentit de la lectura). La segona, té a veure amb la complexitat del procés 

lector i, concretament, amb la necessitat d’aplicar habilitats de metacognició, és a dir, aquelles 

                                                           
44 Vegeu idees sobre aquest concepte als apartats 1.1.2 i 1.1.3. 
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que es refereixen al coneixement que cadascú té sobre el seu propi coneixement, que permeten 

que el lector s’adoni de les incomprensions o de la manca d’informació que té per accedir al 

significat d’un text, i que es troben en fase de construcció en el moment en què els nens 

comencen a llegir. Aquesta falta de control del procés provoca que alguns alumnes no sàpiguen 

detectar quan els seria necessari rellegir un fragment abans d’avançar, si estan preparats per llegir 

determinats textos i fins i tot quin tipus d’ajuda els cal demanar.  

 

Tenint en compte les qüestions anteriors, convé que els infants tinguin a prop l’acompanyament 

de lectors experts que els facin visibles els processos més complexos i els facilitin la superació 

d’aquestes problemàtiques. En aquest sentit, les pràctiques de conversa i d’escriptura sobre el 

que es llegeix poden augmentar la consciència dels propis processos, de manera que dur-les a 

terme únicament en cursos superiors no sembla el més adient si es pretén afavorir una entrada 

satisfactòria al món de la lectura i l’escriptura (Ferreiro, 2002; Sepúlveda, 2011). A més, les 

activitats que parteixen de l’acte de compartir la lectura en veu alta d’un text complet i promouen 

les relacions entre oralitat i escriptura ajuden a desenvolupar els coneixements sobre els aspectes 

que fan referència al llenguatge escrit de manera general. 

 

Meek (2004: 229-230) estableix que l’aprenentatge del llenguatge, per tant també de la lectura, 

no és lineal sinó recurrent, circular. Determina que hi ha uns aprenentatges que s’inicien en els 

primers dos anys de l’escola primària, que són claus per aconseguir ser lector, i que van 

apareixent de manera recurrent en estadis posteriors:  

─ Incrementar la independència per agafar un llibre i comportar-se com un lector (fent 

accions que es reconeixen com a pròpies de l’acte de llegir, com ara passar pàgines o 

identificar el contingut com a història). 

─ Fer preguntes a l’adult sense por al rebuig. Prendre la iniciativa en les discussions en grup. 

─ Respondre adequadament als llibres que es llegeixen i es conceben com un tot. 

─ Tornar a contar una història cada vegada amb més fluïdesa. 

─ Confiar que un text tindrà sentit, no dubtar si en un primer moment el significat no 

sembla clar o si costa d’entendre. 

─ Rellegir un text conegut. 

─ Intentar llegir un text desconegut amb ajuda d’un adult sense por. 

─ Entendre que hi ha diferents maneres de llegir segons el tipus d’escrits. 

─ Mostrar interès per les formes tipogràfiques.  

─ Crear històries a partir d’imatges. 
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Aquestes qüestions exemplifiquen, en certa manera, unes capacitats que cal exercitar al llarg de 

l’escolaritat en totes les seves dimensions. Es tracta d’aspectes que habitualment s’inicien en el 

context familiar, quan els infants viuen en un entorn cultural ric, de manera que, per exemple, és 

freqüent observar com imiten la conducta dels adults mentre llegeixen. Tanmateix, el conjunt de 

pràctiques anomenades per Meek acostumen a abandonar-se a mesura que s’avança en els 

diferents cursos; fins i tot en alguns casos l’inici de l’educació primària esdevé un trencament en 

aquest sentit. D’aquesta manera, és poc habitual donar la paraula als alumnes perquè puguin 

expressar la recepció d’una lectura, rellegir textos o comentar aspectes gràfics i visuals de les 

obres. 

 

Els alumnes necessiten acompanyament per al desenvolupament lector també quan es considera 

que ja dominen el codi, per ajudar-los a superar la inseguretat i els entrebancs dels estadis inicials 

i dotar-los d’eines per al gaudi. Així, paral·lelament a les activitats per conèixer el mecanisme de la 

lectura cal guiar-los en el procés de comprensió, interpretació i valoració. Un procés que 

difícilment es produirà a partir, únicament, de lectures individuals sense compartir els 

pensaments personals i les formes de procedir en les diferents fases de la lectura. Si bé, com hem 

vist en altres apartats, en línies generals encara és poc freqüent que el mestre tingui una actitud 

oberta a la recepció lectora dels alumnes i promogui la seva valoració, això encara és més evident 

en els primers cursos de primària. La creença que els manquen coneixements de tot tipus, 

destreses lectoliteràries i maduresa per a la crítica provoca que no s’atenguin els aspectes més 

personals de la lectura, més enllà de valoracions sobre els comportaments dels personatges. 

  
“Es extraño que cuando enseñamos a leer a los principiantes olvidemos su manipulación 

activa de la lectura, que podría convertirla en una experiencia personal y significativa para 

ellos. Hacemos que en el proceso de aprender a leer intervenga exclusivamente el intelecto 

del niño y no dejamos que participe en él su vida inconsciente. Es lógico pensar que, al tratar 

de despertar en el niño un compromiso con la lectura, tendríamos mucho más éxito si, de 

buen principio, hiciéramos que en el proceso de leer interviniese toda su personalidad. Lo 

cual sencillamente quiere decir que, siguiendo el precepto de Dewey, enseñaríamos a todo el 

niño” (Bettelheim i Zelan, 2009: 50). 

 

Segons Bettelheim i Zelan (2009: 60-61), cal promoure les relacions afectives de l’infant amb la 

lectura. Determinen que hi ha tres factors rellevants que incideixen en el fracàs de la lectura: el 

context familiar que no és capaç d’inculcar l’afició a la lectura ni l’anhel d’educar-se, els mètodes 

usats per a l’aprenentatge de la lectura i el contingut dels llibres que s’utilitzen en aquest procés.  
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En referència a les obres, encara és habitual que els mestres usin materials narratius per ensenyar 

a dominar el codi pensant, en alguns casos erròniament, que es tracta d’obres literàries. En 

aquest sentit, seria òptim que el mestre utilitzés materials adients en cada cas i que exercís el 

guiatge corresponent, essent conscient que el domini del codi és necessari però no suficient per 

aprendre a llegir i que la lectura literària requereix d’unes destreses específiques, més enllà de 

l’habilitat de descodificació.  

 

Sobre aquesta qüestió, Bettelheim i Zelan (2009) exposen la seva crítica als materials de lectura 

coneguts tradicionalment amb el nom de “cartilles”, un tipus de recurs menys habitual en els 

darrers temps a les escoles del nostre context, tenint en compte que la producció de llibres per a 

primers lectors s’ha diversificat. Tanmateix, encara hi ha obres amb textos esquemàtics, frases 

telegràfiques que funcionen com guions que han perdut elements literaris, de manera que no 

sempre s’ofereixen materials prou interessants per progressar en la comprensió de les obres i en 

el desig de convertir-se en lectors. N’és un exemple l’anàlisi, que elabora Bernal (2006: 57), d’un 

relat de H. C. Andersen dirigit a primers lectors, en què constata com la història de l’autor danès 

es converteix en un escrit telegràfic que “no dóna com a resultat un text literari complet amb una 

trama rica”. Alguns estudis han demostrat que:  

 
“Molts llibres infantils de ficció per a les primeres edats contradiuen sovint les expectatives 

estructurals necessàries perquè els aprenents de lector adquireixin coneixements sobre les 

històries. O bé perquè són massa limitats en el tipus de continguts tractats, o bé perquè 

eviten una part important de l’estructura narrativa com el conflicte, o bé perquè adopten 

punts de vista narratius poc consistents, etc.” (Colomer, 2015: 137). 

 

Llegir llibres amb sentit, realment literaris,45 és necessari per desenvolupar les facultats crítiques i 

poder valorar les obres, tal com determinen Bettleheim i Zelan: “Para poder hacerlo, es preciso 

que uno se haya visto confrontado con lecturas provistas de significado; sin ello, uno es incapaz 

de discernir la verdadera literatura de lo que únicamente pretende serlo” (2009: 23). A més, 

estableixen que hi ha una diferència significativa entre els centres que ensenyen a llegir partint de 

textos fàcils, limitats i sense sentit, i els que inicien l’aprenentatge de la lectura immediatament 

amb textos difícils que tenen significat profund. La selecció dels materials per ensenyar a llegir 

implica una determinada concepció de l’adquisició de les habilitats lectores:  

 
“Las razones por las que se enseña a leer mediante estos aburridos textos se basan en dos 

suposiciones: no importa de qué modo adquiera el niño las habilidades necesarias para leer, a 

                                                           
45 Vegeu apartat 1.3 dedicat a les obres que ensenyen  a llegir. 
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su debido tiempo se convertirá automáticamente en una persona instruida; y solo a través de 

muchas repeticiones puede un niño adquirir la capacidad de reconocer una palabra. Ambas 

suposiciones son erróneas (…). Aprender a leer “ahora” con el objeto de poder gozar de la 

literatura mucho más adelante ─lo cual para el párvulo o el alumno de primer grado suele 

significar tres o más años después, cosa que a esa edad parece una eternidad─ es una 

experiencia estéril en el presente. (…) Semejante compromiso con la educación académica 

nace exclusivamente como resultado acumulado de muchas experiencias satisfactorias en el 

aprendizaje” (Bettelheim i Zelan, 2009: 29-30). 

 

Aquesta idea també és present en els postulats de Freinet, que recupera Madeleine Porquet 

(2001)46, quan afirma que la lectura és una activitat funcional, que fa possible la promoció social, 

però també que l’infant està ple de vida, de curiositat i de projectes que l’adult ha d’acollir, sobre 

els quals cal basar l’aprenentatge; de manera que la justificació d’aprendre a llegir per una 

necessitat futura suposa allunyar el nen d’aquesta pràctica. La concepció del mestre sobre com 

funciona l’adquisició de la lectura porta implícita una determinada selecció de les lectures. 

 

Els mestres han de considerar aspectes propis d’aquesta franja d’edat per actuar adequadament. 

Per exemple, diversos estudis estableixen que l’adquisició de l’esquema narratiu es produeix 

entre els quatre i cinc anys de vida, de manera que els infants passen de la simple associació 

d’idees a la focalització d’escenes per arribar a dominar la línia argumental, cronològica, que els 

durà a integrar l’esquema prototípic d’introducció, nus i desenllaç (Colomer, 2015:  142). També 

s’ha constatat que els infants acostumen a preveure els finals tenint en compte les últimes ratlles 

del text, els darrers successos, i no consideraran la història completa fins al voltant dels sis anys. 

La progressió cap a models més complexos de narració s’ha de dur a terme escollint lectures 

adequades, tenint en compte les habilitats dels alumnes, i considerant la millora que 

s’aconsegueix amb obres que presenten certs reptes. Els àlbums,47 en aquest sentit, poden ser 

eines molt adequades per ajudar a activar habilitats complexes a través de la il·lustració. En molts 

llibres la presència de la imatge “serveix per solucionar problemes de construcció (salts 

temporals, superposició de plans narratius, jocs referencials, etc.) i s’ofereix, així, com una bastida 

molt efectiva per als aprenentatges literaris” (Colomer, 2015: 137). De fet, cada vegada és més 

freqüent l’ús d’aquest tipus de materials especialment en els primers cursos de l’escolaritat, 

mentre que en cursos posteriors va minvant el seu ús, a causa d’una falsa associació de la imatge 

com a pròpia dels materials per a la primera infància: 

 

                                                           
46 La primera edició en francès data de 1964. 
47 Vegeu capítol 2, dedicat als àlbums. 
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“Tutti gli insegnanti come pure la maggior parte degli studenti, si pronunciano sull'uso 

dell'albo nella prima e nella seconda classe della scuola dell'obbligo, mentre l'uso diviene 

sempre meno frequente in terza e quarta. Si può dire che l'albo illustrato viene gradualmente 

trascurato in terza ed in quarta” (Visinko, 2000: 43). 

 

En aquest sentit, també hi ha una falsa creença, molt estesa entre els adults, en relació a les 

característiques de les il·lustracions per a infants. Així, tal com exposa Nodelman (1999), els adults 

acostumen a considerar adequades per a infants les imatges clares, simples, acolorides i alegres. 

D’aquesta manera es desestimen obres estimulants, que podrien desenvolupar el pensament, la 

sensibilitat i la creativitat de l’infant.48 

 

Durant aquest etapa, determinant per a la concepció del que és llegir literàriament, convé tenir 

en compte les satisfaccions i les dificultats dels alumnes, saber escollir les obres adients i exercir 

un bon guiatge. En paraules de Meek: 

 
“La tarea del maestro es tener en mente el origen de las satisfacciones de los alumnos, para 

ampliar el repertorio de libros utilizados en las lecciones habituales, e incrementar la 

confianza de los lectores en que serán capaces de dar el siguiente paso” (2004: 232). 

 

En conseqüència, la proposta pràctica que es dissenya pretén, precisament, contribuir al 

tractament de la literatura a cicle inicial des d’una òptica diferent: llegint obres literàries 

completes, amb presència d’imatges d’estils diversos, donant veu a l’infant perquè s’expressi des 

d’una perspectiva crítica, ajudant-lo a sentir-se segur, amb la intenció de promoure un estil de 

lectura associat al gaudi reflexiu i a la sensibilitat literària des dels primers cursos. 

 

1.3. LES OBRES ENSENYEN A LLEGIR. SELECCIONAR LES LECTURES 

Geneviève Patte (2000: 58)49 afirma que seleccionar no suposa restringir, sinó valorar, “ressaltar 

el valor” del que se selecciona. Així doncs, la tria de llibres és necessària si es vol garantir que els 

alumnes entrin en contacte amb obres de referència d’un determinat context cultural i, alhora, si 

es pretén que es  puguin familiaritzar amb formats que els ajudin a progressar en les destreses 

lectoliteràries, és a dir, amb les obres que ensenyen a llegir en clau literària. De la mateixa 

manera, es tracta de permetre que els nens puguin anar determinant les seves preferències, per 

anar-se construint com a lectors. Tenint en compte que el procés de seleccionar les obres 

literàries és rellevant si es pretén que els alumnes aprenguin a valorar-les, en aquest apartat es 

                                                           
48Vegeu reflexions sobre la il·lustració al capítol 2.  
49 La primera edició en francès data de 1978. 
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recullen aspectes teòrics claus en relació a: què diferencia les obres literàries de les que no ho 

són?, quins aspectes acostumen a guiar les seleccions escolars?, quins criteris cal prendre en 

consideració en la tria de lectures que ensenyin a llegir literàriament? 

 

Bassa estudia les implicacions pedagògiques, els missatges educatius, del llibre infantil, entenent 

que “el Llibre per a infants o Llibre infantil té un paper educatiu” que no es pot obviar i que és 

objecte d’estudi des de disciplines diverses, ja que “la imbricació cultura-societat-educació 

requereix un enfocament interdisciplinari per ser copsada i interpretada en la seva complexitat” 

(1995: 19-21). Tanmateix, cal remarcar, com ja s’avançava en el primer apartat d’aquest capítol, 

que el terme genèric llibre infantil no equival a llibre literari:  

 
“Se continúa hablando de 'literatura infantil' o de 'libros para niños' como un conjunto global, 

cuando, por el contrario, la producción se ha diversificado hasta establecer un sistema 

artístico completo en el que se distinguen obras con vocación literaria, obras de consumo, 

libros didácticos, libros de narraciones 'documentales' sobre temas de actualidad, etc. (...) La 

tendencia editorial de producir libros más cortos, simples, fáciles de leer y siempre nuevos, 

sin que puedan compartirse las referencias colectivas, no se ajusta para nada a lo que 

sabemos sobre la formación de hábitos lectores” (Colomer, 2005: 153-154). 

 

Triar els llibres és, precisament, saber escollir els materials realment literaris, si el que es pretén 

és formar el lector en la interpretació d’aquest tipus d’obres i no oblidar les referències que 

configuren l’imaginari comú. En les pràctiques de valoració de les lectures, com les que es 

proposen en aquesta investigació, és essencial escollir materials que permetin als alumnes activar 

els processos reflexius, interpretatius, i promoure la trobada amb obres amb trets distintius que 

ajudin a formar els propi judici a través del contrast. 

 

A. M. Machado (2002) posa de manifest el que considera un tipus de censura, no tant pel fet de 

prohibir algunes obres sinó per la difusió, l’expansió i la imposició d’uns determinats models (a 

través de diferents canals com mitjans de comunicació),  d’un tipus de lectura que no és literària, 

de manera que: “cuando abrimos los ojos somos solo lectores de mercancía y ya no lectores de 

literatura” (2002: 76). En aquest sentit, Lluch (2006) evidencia la dicotomia entre bona i mala 

literatura, entre textos amb trets comercials, coneguts com a paraliteratura ─terme manllevat a 

Couegnas (1992) i Boyer (1992), citat  a Lluch (2006: 34)─, i textos amb trets literaris o literatura 

de qualitat. En aquest sentit, hi ha uns aspectes característics que permeten distingir aquests dos 

tipus d’obres, segons Lluch (2006): 
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Als relats comercials o paraliteraris l’estil és secundari, per tant el llenguatge és simple, amb 

construccions sintàctiques breus i que mantenen l’ordre prototípic i amb l’ús de repeticions (per 

exemple totes les referències al personatge es fan usant el nom propi). Preval l’estil directe, el 

diàleg ocupa pràcticament tota la narració introduint l’idiolecte del personatge, perquè el lector 

s’hi pugui identificar amb facilitat. El discurs s’organitza de manera lineal i el narrador té poc pes i 

acostuma a presentar una perspectiva modal amb preguntes com “per què ell va anar a..?”. Els 

personatges tenen pocs matisos, estan estereotipats i són menys rellevants que les accions. 

Dibuixen entorns comuns, poden establir relacions amb sèries audiovisuals o productes televisius, 

creen un ambient afectiu i amb certa visceralitat, que aconsegueix atrapar el lector de manera 

immediata. Es tracta de relats que responen a clixés, predictibles i que, per tant, es llegeixen 

ràpidament i amb seguretat perquè no suposen cap repte que alteri l’esquema que el lector ja ha 

interioritzat. Així doncs, reclamen menys esforç per part del lector i no suposen una oportunitat 

per desenvolupar habilitats d’interpretació complexes.  

 

Per contra, les obres literàries tenen múltiples interpretacions, la proposta discursiva és rica, amb 

personatges ben construïts, amb matisos, que esdevenen el centre del relat, posant èmfasi en les 

seves qualitats i el seu món interior. L’estil de llenguatge és acurat i moltes qüestions són 

suggerides a partir de metàfores o de símbols. Hi ha descripcions amb figures retòriques i riquesa 

d’adjectius. La història cobra vida, desmarcant-se de l’autor. Es valora l’originalitat i el tema 

s’integra dins el relat. Aquest tipus d’obres requereixen d’un lector hàbil, reflexiu, que ha d’anar 

desxifrant els sentits de manera que ha d’activar capacitats interpretatives complexes.50 Per 

aquest motiu són obres que ensenyen a llegir literàriament. 

 

Les obres comercials es basen en la narració de fets, d’accions, mentre que la literatura inclou una 

narració de pensaments a partir d’un relat acurat que considera les possibilitats creatives i 

reflexives del lector. D’alguna manera, en la creació literària l’autor construeix un relat tenint en 

ment un lector model capaç de participar en la creació dels sentits, perquè l’acte de lectura sigui 

més “satisfactori, crític i intens” (Lluch, 2006: 39). 

 

Considerant aquesta distinció, també és necessari escollir aquells llibres que per a la seva 

constitució poden connectar amb els lectors, essent del seu interès. Cal tenir en compte que 

siguin obres assequibles, segons la maduresa dels infants, però també que puguin ajudar-los a 

                                                           
50 Podem associar aquests dos tipus d’obres amb les formes de llegir o tipus de lectors establerts per Lewis 
(2008): els que tenen sensibilitat literària i els que no (vegeu apartat 1.1.1). 
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progressar, és dir, que presentin un repte assumible, que parteixi dels seus coneixements, per 

avançar sense distanciar-se en excés del seu nivell. Segons Rosenblatt (2002: 69), l’elecció d’un 

llibre no només s’ha de regir per la idea del que haurien de llegir els infants sinó que també ha de 

contemplar: “los posibles vínculos entre esos materiales y la experiencia previa del estudiante, así 

como su nivel actual de madurez emocional”. 

 

Per totes les qüestions comentades la tasca de selecció és complexa i, alhora, molt necessària en 

el context actual: 

 
“Los libros que seleccionemos para ellos darán a los niños y niñas la medida de lo que pueden 

esperar de la lectura y de la literatura. En la actualidad, la tarea de selección resulta más 

necesaria que nunca, ya que el mercado editorial pone a nuestro alcance una lista 

interminable de obras que aumenta incesantemente año tres año. La selección inicial para 

formar una biblioteca requiere una cierta inversión de tiempo, ya que cada docente debe ir 

construyendo un corpus propio de obras que le parezcan valiosas y con las que se sienta 

cómodo. A partir de un primer corpus, resulta relativamente sencillo mantener la atención 

sobre las novedades anuales” (Colomer, 2003: 40). 

 

Respecte al corpus de lectures, es constata que darrerament el que es coneix com a cànon s’ha 

anat difuminant, tal com recollíem en paraules de Codina (2008) al primer apartat d’aquest 

capítol. El terme cànon literari infantil defineix un grup d’obres seleccionades per les seves 

qualitats com a relats de referència en un determinat context i que poden interessar i fer créixer 

el lector. A més, cada època ha regulat el tipus de textos literaris que es consideren adients per 

formar part del cànon escolar, és a dir, les obres que mereixen ser conegudes i estudiades pels 

infants i joves en el marc de l’educació obligatòria i que estan seleccionades segons criteris 

socials, acadèmics o ideològics que determinen què es considera literari (Lomas i Mata, 2014).  

 

Per tant, és convenient establir un cànon si es pretén mantenir una de les principals funcions de la 

literatura que és la d’incorporar els infants a l’imaginari col·lectiu compartit. Existeix una 

contradicció de base entre el mercat editorial que publica un gran nombre de novetats i la 

necessitat dels lectors de sentir que les seves lectures són compartides en un context determinat, 

és a dir, per companys de la mateixa generació però també per adults. Aquesta situació requereix 

la construcció d’un fons de llibres estable que serveixi com a referent d’una comunitat i, alhora, la 

incorporació periòdica de novetats que puguin oferir noves experiències i satisfacin les necessitats 

dels lectors (Colomer, 2003: 40). Es tracta de “flexibilitzar-lo i adequar-lo a diferents funcions, 

moments i lectors (...). Un bon corpus no és un corpus de consum, ja que no s’aprèn a llegir llibres 

difícils només llegint llibres fàcils” (Colomer 2002b: 31).  
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Petit (2001: 62) proposa obrir el corpus a autors contemporanis de diferents llocs del món, però 

adverteix: “Lo que no significa por cierto substituir tal o cual gran obra clásica por literatura de 

escaso nivel, como algunos intentan hacer”. Alerta que aquesta situació conduiria a una escola de 

dues “velocitats”, on només alguns alumnes podrien accedir a determinades obres. Convé vetllar 

perquè els infants, des de l’inici de l’escolaritat, puguin conèixer varietat de llibres, també els 

clàssics de determinats contextos i de gèneres diversos. Ens referim a obres que perduren en el 

temps, admeten relectures, deixen petja i amaguen sentits profunds (Calvino, 2009), de manera 

que permeten que l’infant entri plenament en l’univers literari. 

 

De fet, es tracta de saber diferenciar les obres que compleixen els trets propis del que és literari51 

i les que es presenten en formats reduïts, insubstancials. Bettelheim52 (1999)53 critica els adults, 

pares i educadors, que no tenen en compte el valor d’obres com els contes de fades, relats 

tradicionals meravellosos, i priven els infants de tot el que aquest tipus d’històries els poden 

oferir. Es tracta d’una reflexió que podria semblar superada; no obstant, cíclicament apareixen 

veus que, lluny de ressaltar els aspectes simbòlics que contenen aquestes històries que les han 

convertit en clàssics que superen el pas del temps i connecten amb les necessitats de l’ésser 

humà, desaproven la lectura d’aquest tipus de materials pensant en els rols de gènere que 

transmeten o en les formes, més o menys violentes, de resolució dels conflictes. Tanmateix, en 

paraules de l’autor, la literatura és per sobre de tot una obra d’art: 

 
“El placer que experimentamos cuando nos permitimos reaccionar ante un cuento, el encanto 

que sentimos, no procede del significado psicológico del mismo (aunque siempre contribuye a 

ello), sino de su calidad literaria; el cuento es en sí una obra de arte, y no lograría ese impacto 

psicológico en el niño si no fuera, ante todo, eso: una obra de arte. (…) Como en todas las 

grandes artes, el significado más profundo de este tipo de cuentos será distinto para cada 

persona, e incluso para la misma persona en diferentes momentos de su vida” (Bettelheim, 

1999: 20). 

 

Patte (2000) afirma que les oportunitats que té el nen per llegir depenen molt directament del 

concepte dels llibres, de la lectura i de l’escola que tingui el seu mestre. Així, hi ha docents que 

tenen en compte de manera estricta els llibres que corresponen al programa escolar, busquen 

novel·les i relats que consideren “útils”. De manera que: “Esta literatura es como la prolongación 

                                                           
51 Vegeu idees sobre la consideració del que és literari a l’inici d’aquest apartat i a l’1.1.1. 
52 Bettelheim fou un dels màxims exponents de la psicoanàlisi, corrent que va impulsar l’atenció en la recepció del 
lector, referint-se a l’efecte dels contes en la maduresa dels infants i a l’experiència literària per a la construcció 
de la personalitat (Colomer, 2015: 133). 
53 Cal recordar que la primera edició és de 1975 i es tradueix al castellà per primer cop al 1977. 
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del manual escolar” (2000: 48). De fet, fins i tot podríem afirmar que difícilment podem catalogar 

com a literatura segons quins tipus de llibres que, de manera genèrica, es consideren com a tals: 

 
“Es preciso distinguir el material didáctico de los libros de la biblioteca, aunque podemos 

recurrir a ellos en momentos determinados como complementos o puntos de partida de 

distintas actividades. Pero la mejor pregunta ante un libro infantil no es nunca: '¿qué tema se 

puede trabajar a partir de él?'” (Colomer, 2003: 46). 

 

Quant a la selecció escolar, molts mestres busquen un missatge explícit, és a dir, obres que tractin 

temes com l’ecologisme o el sexisme (Patte, 2000). Evidentment, aquesta mirada no és literària, 

de manera que difícilment l’obra i, per tant, la lectura que se’n desenvolupi ho seran. Aquesta 

forma de procedir fomenta la banalització del fet literari, de l’obra artística:  

 
“De muchas obras apenas puede decirse más que “es un libro sobre tal tema”, lo cual no ha 

sido nunca una gran manera de definir una obra literaria, de forma que existe un peligro 

evidente de banalización de la experiencia artística en un mero consumismo temático” 

(Colomer, 2001b: 40). 

 

La selecció de les obres per a infants acostuma a produir-se per part d’un adult que exerceix de 

mediador ─pares, mestres i bibliotecaris─ que no sempre té en compte les preferències dels 

lectors a qui es dirigeix. Cal, doncs, saber què opinen realment sobre les obres, tenir en compte 

els seus gustos i interessos, saber d’on es parteix per poder avançar (Colomer, 2005). També cal 

considerar els estudis que han anat mostrant les repercussions que tenen determinades 

característiques de les obres en les formes de llegir dels lectors i en els seus estats afectius; per 

exemple, en qüestions estructurals “les narracions que no comencen amb un esdeveniment 

generen poca intriga” i pel que fa als continguts, si són “inusuals impacten el lector i es recorden 

millor” (Colomer, 2015: 140). Al mateix temps, convé ajudar-los a triar, una tasca més complexa 

del que pot semblar a priori, a partir de l’observació d’elements concrets que configuren les 

obres, més enllà d’impulsos immediats.  

 

El mestre ha de fer una selecció específica de llibres considerant moltes variables. Si bé la qualitat 

literària sempre s’ha de tenir en compte en la tria del corpus escolar, les obres variaran en funció 

dels objectius que es plantegin: si es pretén ampliar els referents comuns s’escolliran obres 

canòniques, clàssics d’una determinada tradició literària, i si es planteja treballar les 

característiques d’elements literaris concrets, es triaran materials que permetin fer aquest treball 

específic (Manresa, 2013: 66). De la mateixa manera, la selecció ha de contemplar la forma com 

es planteja la lectura: si es tracta d’una lectura individual i lliure, en què el plaer personal serà 
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rellevant i en tot cas les dificultats de les obres hauran de ser fàcilment superables, o una narració 

oral col·lectiva i guiada, en què es podran presentar més reptes per progressar en la competència 

literària (Colomer, 2015: 146).  

 

Per tant, el mestre ha de fer la selecció considerant que disposar de llibres adequats i interessants 

és fonamental per desenvolupar la competència literària (Meek, 1992). A més, ha d’intentar oferir 

qualitat i varietat tenint present que: “Para que una historia mantenga de verdad la atención del 

niño, ha de divertirle y excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular su 

imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones” (Bettelheim, 1999: 

11). En aquest sentit, no sempre els textos propers a la pròpia vida del lector l’ajudaran a sentir 

una experiència profunda: “Precisamente allí, donde ofrece una metáfora, donde permite una 

toma de distancia, es donde un texto está en condiciones de trabajar al lector” (Petit, 2001: 50). 

Per tant, els elements que presenten certa complexitat són els que poden desencadenar 

interpretacions o suggerir reflexions que facin créixer el lector. 

 

Un dels aspectes que cal considerar a l’escola, al qual s’ha fet referència a l’inici d’aquest capítol 

(1.1.1), és la necessitat d’utilitzar textos complets, a partir dels quals el lector novell pot anar 

construint la idea de tots els elements que configuren l’obra. Lockwood (2011) exposa que l’ús de 

fragments curts és interessant per il·lustrar les característiques d’un gènere, comparar 

tractaments temàtics o d’estil o analitzar formes de llenguatge. No obstant, aquesta situació 

hauria de ser puntual i posa de manifest que alguns mestres, a qui l’autor entrevista en el seu 

estudi, adverteixen que els alumnes passen per l’escola primària llegint només fragments de 

llibres: “detectaban casos preocupantes de 'extractitis' en muchos lectores mayores de primaria, 

criados con una dieta de fragmentos textuales (…)” (2011: 117). Per la majoria d’alumnes aquesta 

experiència és frustrant, no poden arribar a percebre el context d’un relat ni en descobreixen el 

desenllaç, i difícilment contribueix a convertir-los en lectors. Llegir una novel·la és complex i 

requereix temps i esforç: “leer una novela entera lleva tiempo y no hay atajos que tomar sin ir en 

contra de lo que se pretende lograr” (Lockwood, 2011: 119)54. Tanmateix, aquesta és l’única 

forma de poder entrar dins l’univers literari, d’entendre tot l’engranatge de les obres, i de posar-

se a prova en el desenvolupament de tot el procés de comprensió, interpretació i valoració.  

 

                                                           
54 Una forma d’ajudar a llegir obres completes és la lectura en veu alta per part del mestre de llibres complexos. 
Una pràctica que, com el mateix autor recull, sembla haver disminuït a l’escola (vegeu apartat 1.1.1). 
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Generalment, la literatura infantil ha estat marcada per un cert conservadorisme (Colomer, 1999) 

ja que, malgrat alguns intents subversius, per exemple, d’usar la fantasia per fer una crítica social, 

la majoria d’obres responen a estructures i a temàtiques prototípiques: finals tancats i feliços 

(tenint en compte els formats dels relats populars), estructures cronològiques lineals, una veu 

narrativa externa al relat i personatges arquetípics. Una bona forma d’escollir obres per avançar 

en la competència literària pot ser, precisament, mostrar, progressivament, noves formes 

literàries als lectors principiants per eixamplar la consciència de les possibilitats creatives. 

 

Per tot el que s’ha exposat, cada vegada és més necessari seguir un mètode d’anàlisi de les obres 

per a infants que permeti obtenir informació objectiva del llibre, considerar amb més exactitud el 

tipus de lector al qual va dirigit i evitar guiar la tria en funció de qüestions temàtiques, 

recomanacions d’editorials o preferències personals (Lluch, 2006). Convé tenir present aspectes 

com els següents, adaptats de Lluch (2003, 2003b, 2005, 2006, 2010) i Colomer (2002, 2005). En 

general, cal seguir tres nivells d’anàlisi, que consisteixen en fer-se diferents preguntes sobre què 

ens pot oferir l’obra. El primer, té a veure amb el context comunicatiu, és a dir, amb el 

coneixement del llibre com a objecte: el moment i context de creació, el coneixement de l’autor i 

de l’editorial. Es tracta d’informacions rellevants sobre la situació de l’obra en un context social 

determinat. De la mateixa manera, aquesta primera anàlisi ha de contemplar el context on es 

durà a terme la lectura, ha de considerar el lector, el seu nivell i els seus interessos. 

 

El segon, es basa en els paratextos, és a dir, en tots els elements que ajuden el lector a introduir-

se en la lectura, però que no formen part directament del relat, que ofereixen les primeres idees 

del contingut del llibre. Les primeres aproximacions als conceptes paratextuals distingien entre els 

elements del peritext, que se situen en relació amb el mateix text i inclouen aspectes com la 

referència a l’autor, el títol, la coberta o les guardes, i de l’epitext que contemplen les qüestions 

referides a l’obra però de manera externa, és a dir, crítiques de l’obra, entrevistes a l’autor, etc. 

(Genette, 1987, citat a Lluch, 1998: 78). En revisions posteriors, Lluch (2005: 24) classifica els 

aspectes paratextuals en: paratextos visibles (format, nombre de pàgines, indicadors d’edat, 

coberta, contracoberta, llom, distintius de la col·lecció i aspectes tipogràfics); paratextos del llibre 

(títol, dedicatòries, tipografia, etc.) i paratextos externs (crítiques, ressenyes en suports diversos, 

opinions en fòrums, etc.).  
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Per últim, caldrà centrar-se en la composició de l’obra. Distingir si es tracta d’un material 

realment literari o comercial i, a continuació, analitzar acuradament els seus elements 

constitutius: 

 
─ El tema i el seu tractament: és necessari observar si commou o diverteix i si pot interessar 

al lector; si és versemblant, si ofereix diferents perspectives, suscita reflexions i evita 

alliçonar. 

 
─ El llenguatge: cal tenir en compte si és comprensible però ric, si és capaç de crear imatges 

úniques i perdurables, si presenta més d’un nivell d’interpretació, si ofereix poemes, 

rimes o jocs. Caldrà valorar si el llenguatge és genuí.  

 
─ L’estructura narrativa: és important analitzar la coherència, si l’inici del relat és impactant 

i genera expectativa, si les formes d’entrellaçar les trames porten a continuar llegint i 

especialment si el final és convincent, és a dir, si permet dotar de coherència tot el que ha 

passat anteriorment i si facilita que el lector reflexioni sobre tot el que ha succeït al llarg 

del relat, mantenint-se una estona dins de la història un cop acabada la lectura. 

 
─ Veu narrativa: cal tenir en compte si és coherent, si guia el lector, amb veu i personalitat 

pròpies. En el cas que hi hagi més d’una veu totes han d’aportar elements a la construcció 

del relat. 

 
─ Personatges: convé valorar si estan ben definits, amb matisos, si generen empatia, o bé si 

representen un arquetip de l’imaginari col·lectiu. 

 
─ Espai, temps i època: és necessari que siguin clars i ajudin el lector a entrar en l’atmosfera 

de la narració. 

 
─ Imatges: cal considerar si formen part de la història, aporten sentits i enriqueixin el text. 

És interessant observar si aporten novetats d’estil respecte a altres publicacions. En el cas 

del conjunt gràfic (tipografia, qüestions paratextuals, etc.) cal veure si es troben en 

consonància amb el sentit que l’obra vol transmetre. En el cas d’obres il·lustrades, com 

ara àlbums, l’anàlisi de la il·lustració serà especialment rellevant també com a element 

que pot contribuir a transmetre tots els aspectes literaris.55 

                                                           
55 Vegeu reflexions més específiques sobre l’àlbum al capítol 2. Especialment a l’apartat 2.1.3, que recull idees 
sobre l’anàlisi i la selecció d’àlbums il·lustrats. 
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─ Creació d’un univers literari ric: és important considerar l’ús de motius literaris recurrents 

amb funcions simbòliques (miralls, flors, mar, etc.), les possibilitats d’establir relacions 

intertextuals o interculturals de nivells diversos i la capacitat de l’obra, en conjunt, 

d’aportar diferents plans d’interpretació. 

 

En conseqüència, l’anàlisi implica fer-se preguntes sobre les obres, sobre els seus elements 

constitutius i sobre els efectes que poden generar, de tal manera que les respostes en cada cas 

determinin la qualitat de l’obra que es pretén escollir i la seva idoneïtat en relació a les 

oportunitats, de creixement i de formació literària, que es volen oferir al lector. La tasca de 

selecció no s’ha de percebre com una censura, sinó com la manera de ressaltar la qualitat de les 

obres i de promoure realment un aprenentatge literari. Les paraules de G. Patte, que serveixen 

per cloure aquest apartat, expressen aquesta idea de manera molt clara:  

 
“En realidad, se trata simplemente de dar a todos la posibilidad de acceder a lo más 

enriquecedor. Si no es así, ¿no hay en ello cierto desprecio al niño o al menos a la mayoría de 

niños cuya capacidad para acceder a obras complejas se subestima?,  ¿no hay en ello como un 

rechazo de llevar a cabo la difícil pero apasionante tarea de facilitarles el acceso a libros que 

no van a pedir en forma espontánea simplemente porque son víctimas de un sistema de 

distribución masiva que favorece y multiplica los libros mediocres en detrimento de los más 

originales?” (Patte, 2000: 71). 
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2. L’ÀLBUM I L’APRENENTATGE LITERARI  

 

“Un bon àlbum no deixa indiferent el lector. 
La seva ment no sols ha entrat en contacte amb un relat possible 

sinó, a més, amb una manera possible de fer un relat”  
T. Duran (2007: 209) 

 
 
 

 “Si facilitamos a los niños una variedad de buenos libros-álbum,  
si les damos el tiempo necesario para que respondan a éstos de varias maneras,  

y si los ayudamos a pensar profundamente acerca de sentimientos e idees,  
estamos, tal vez, ayudándolos a ver algo más” 

B. Kiefer (1999b: 188) 

 

 

Seleccionar les obres que es llegiran a l’aula, que es compartiran o que, senzillament, es posaran a 

l’abast dels alumnes en el context escolar és, com s’ha exposat a la part final del capítol anterior, 

una tasca rellevant, que determina les possibilitats d’aprenentatge literari. L’àlbum és un dels 

formats que encara té poca presència en la majoria de centres escolars i que cal considerar com 

un material amb moltes possibilitats per a la formació dels lectors literaris. Tal com afirma Duran, 

en la cita que obre aquest capítol, entrar en contacte amb la forma d’un àlbum, escollida per 

l’autor a l’hora de transmetre un relat, significa apropar-se a una determinada manera d’articular 

les convencions literàries.  

 

Aquest capítol es dedica a l’àlbum, a les seves característiques i a les seves potencialitats en el 

desenvolupament literari dels lectors. Es pretén mostrar quines són les seves particularitats i, per 

tant, els motius pels quals s’han escollit aquest tipus d’obres per aplicar la intervenció didàctica 

en la recerca empírica. Es divideix en dos apartats principals, que contenen tres subapartats 

cadascun: 

 
1.  El primer, se centra en l’exploració de l’àlbum com a objecte, des de diferents 

perspectives (2.1): 

─ S’inicia amb una mirada a diferents contribucions que intenten definir el concepte 

àlbum (2.1.1).  

─  A continuació, es fa una panoràmica d’aquest tipus de lectura dins de les 

publicacions que es poden designar sota el terme narrativa gràfica (2.1.2).  
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─ Per últim, s’exposen els aspectes que es poden considerar en l’anàlisi i la posterior 

selecció d’àlbums tenint en compte diferents propòsits (2.1.3). 

 

2.  El segon, està basat en el paper de l’àlbum en el context escolar i en la formació lectora  

(2.2): 

─  Es parteix dels conceptes d’alfabetització visual i textual (doble alfabetització) 

(2.2.1). 

─ Després es concreta de quina manera l’àlbum pot contribuir en el desenvolupament 

de les habilitats lectores, especialment dels anomenats primers lectors (2.2.2). 

─ Finalment, es reflexiona al voltant d’algunes pràctiques o recerques que tenen en 

compte el triangle format per: lector, àlbum i escola (2.2.3). 

 

2.1.  EXPLORAR L’ÀLBUM: CONCEPCIONS I ANÀLISIS 

2.1.1. L’àlbum: contribucions per a una definició  

Els precedents d’aquest material es troben a l’inici del segle XX, quan en les obres es comencen a 

incorporar les tècniques gràfiques per transmetre sentits diversos (Duran, 2007: 201); ara bé, la 

concepció actual de l’àlbum es construeix a partir dels anys seixanta. Duran destaca aquest 

moment afirmant: “l’edat d’or de l’àlbum s’inicia al voltant dels anys seixanta, amb noms com els 

de Leo Lionni, Maurice Sendak, Iela Mari, Bruno Munari (...)” (2010: 17).  

 

En els darrers temps, especialment a partir de la dècada dels vuitanta, l’àlbum ha estat objecte 

d’estudi per causes diverses: un augment de produccions d’aquest tipus i el sorgiment d’editorials 

especialitzades, avenços en les teories sobre l’adquisició de la lectura i la psicologia cognitiva en 

relació al desenvolupament de les capacitats lectores en les primeres edats i la major presència de 

la imatge en la cultura contemporània (Silva-Díaz, 2005: 30). 

 

Els estudis sobre l’àlbum –Nodelman, 1999, 2010; Lewis, 1999; Colomer, 1999, 2000, 2002; Silva-

Díaz, 2005; Arizpe i Styles, 2004; Van der Linden, 2006; Duran, 2007; Bosch, 2007– han demostrat 

la dificultat d’establir una definició única, acotada i precisa d’aquest tipus d’obres. La diversitat de 

propostes i la forma renovadora en què irrompen en el terreny de la literatura, inicialment per a 

infants, provoquen aquesta indefinició. 

 



69 

 

Lewis (1999) defensa aquesta manca d’exactitud en la concepció del terme perquè considera que 

es tracta d’un producte transformador, que està sempre en evolució, de naturalesa flexible i 

subversiva, que no es pot sotmetre a criteris rígids. Aquesta voluntat transformadora afegeix 

complexitat a l’hora de concretar què s’inclou en el concepte àlbum. Portalés (2007: 18), per 

exemple, ofereix una visió àmplia d’aquest tipus d’obres: “L’àlbum és una forma editorial plàstico-

narrativa única, contemporània, innovadora, oberta i sense fronteres”.  

 

L’intent d’assenyalar les característiques d’aquestes obres i d’establir-ne una certa definició té 

interès, malgrat les dificultats que això suposa, per fer visible el tipus d’evolució que s’ha produït 

(i s’està produint) en aquest àmbit i, sobretot, si es volen considerar les potencialitats d’aquests 

materials en el desenvolupament de les habilitats lectoliteràries. En aquest procés d’anàlisi i de 

classificació, però, diversos autors manifesten tot un seguit d’interrogants, com ara: quins límits 

estableixen el que és o no és un àlbum?, és una producció literària?, es pot considerar un gènere 

propi? 

 

Els diferents estudis mostren uns punts en comú que es poden transmetre en el fet de considerar-

lo un llibre ja que, tal com apunta Duran, busca “un impacte bibliogràfic” (2000: 15), tot i que no 

sempre es produeix sota la forma de llibre convencional, sinó que pot prendre diversos formats a 

partir del paper central que hi juguen les il·lustracions (Silva-Díaz, 2005). En paraules de 

Nikolajeva i Scott (2006: 259): “picturebooks where words and images work actively together to 

create the book's impact”.  

 

Així doncs, la presència d’imatges és una característica dels àlbums, però no tots els llibres amb 

il·lustracions formen part d’aquesta categoria. Autors com Doonan estableixen la diferència entre 

aquest tipus d’obres i els anomenats llibres il·lustrats tradicionals, que fan èmfasi en el llenguatge 

textual i les il·lustracions tenen tan sols un paper ornamental o de suport a la narració (1999: 35). 

Segons Duran (2010b: 16):  

 
“Quan la imatge és imprescindible per entendre qui fa què, com, quan i per què; quan, 

observant-la, podem fer-nos una idea cabal i fiable de la història o de l’anècdota narrada, 

explícitament o implícita, i quan, analitzant-la, podem apreciar com i per què aquell discurs 

icònic ens expressa el que ens expressa, aleshores estem davant d’un àlbum”. 

 

En aquest sentit, podem considerar l’àlbum com un art eminentment visual, on la imatge pren 

una rellevància especial, sola o en conjunt amb el codi textual. Bosch (2007: 41) contraposa les 
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diferents aportacions teòriques que han recercat una definició d’àlbum i estableix una fórmula 

que permeti agrupar els aspectes essencials entenent-lo com a art visual d’imatges fixes i 

impreses formant un llibre. Pel que fa a la relació de codis, determina que la il·lustració és 

primordial mentre que el text pot ser subjacent. De fet, sembla que les diferents aproximacions a 

l’àlbum il·lustrat permeten afirmar que no existeixen àlbums sense imatge, però sí sense text 

escrit.  

 

La importància, doncs, recau en el tipus de relació entre els dos codis, considerant el paper 

primordial de la il·lustració: “El significado de las palabras en un libro-álbum no está claro o queda 

incompleto sin las ilustraciones” (Shulevitz, 1999: 132). Tradicionalment, el text ha estat associat a 

la transmissió temporal de la narració mentre que les il·lustracions s’han considerat el codi 

espacial. Als àlbums, en canvi, el factor temporal també pot ser narrat a través de les imatges, en 

la progressió en tires còmiques o en el canvi del dia a la nit (Silva-Díaz, 2005), així com en la 

plasmació, en una mateixa il·lustració, del que és consecutiu o simultani (Van der Linden, 2006: 

105).  

 

A més, en l’àlbum no només actuen la imatge i el text, sinó que tots els seus elements s’uneixen 

per afavorir la transmissió de la història. En aquesta línia, Colomer (2002: 20) destaca la idea que 

en un àlbum tot transmet, tot contribueix a crear uns determinats sentits: el format, el disseny, el 

fons de la pàgina, la disposició dels elements, la tipografia, etc. Es tracta de qüestions que 

permeten acollir el lector i l’ajuden a crear significats començant pel disseny i el format de la 

coberta.  

 

Tots els autors conflueixen en la idea que les connexions entre text i imatge esdevenen singulars 

en un àlbum. En paraules de Díaz-Plaja: “La imagen limita la afirmación que contienen las 

palabras, pero, al mismo tiempo, la amplía; llena vacíos de información (…) abre significado a 

nuevos códigos gráficos y estéticos” (2002: 221-222). Tanmateix, hi ha certes divergències a l’hora 

de valorar el grau d’interdependència que existeix entre els dos codis a l’hora de crear significat 

(Silva-Díaz, 2005). De fet, aquesta gradació és variable, es concreta de maneres diverses, com 

exposarem en el proper apartat, i és un dels aspectes que provoca una certa confusió a l’hora de 

precisar què es pot considerar com a àlbum. 

 

Una altra qüestió que presenta un cert desacord és el fet que es tracti d’una obra amb 

narrativitat. Solé Vendrell concep l’àlbum com a transmissor d’una narració: “un álbum ilustrado 
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es un libro de imágenes que nos cuenta historias” (2006: 166). Existeixen, però, concepcions, com 

les de Colomer, que inclouen en la definició d’àlbums aquells objectes que en molts casos 

defugen les qüestions narratives, emprant formes pròpies de catàlegs o llistats, en el tractament 

de nous temes (2006: 49). El cert és que trobem àlbums de naturalesa diversa, de llenguatge més 

poètic, amb preguntes de caràcter reflexiu, amb descripcions d’un fet o d’un moment i altres de 

més narratius. En aquest sentit, Sipe (2008: 13) cita alguns autors, com Stewig (1995), que 

distingeixen diferents tipus d’obres: picture books, llibres amb imatges que no són narratius (per 

exemple, alfabets, llistats de conceptes o de preguntes), picture storybooks, àlbums que 

transmeten una història i les il·lustracions són necessàries per entendre-la i illustrated books, 

obres que presenten imatges que poden ser extensions del text, però que no són indispensables 

per a la comprensió del relat. Els dos primers termes ens permeten diferenciar dos tipus d’àlbums 

segons si presenten una història o un altre tipus de contingut. 

 

En tots els casos l’àlbum és una obra que es caracteritza per la seva brevetat, ja que acostuma a 

tenir al voltant de trenta pàgines (Sipe, 2008: 14); un aspecte que no implica simplicitat o 

senzillesa. De fet, en el cas dels àlbums que presenten una història en un format literari, cal tenir 

en compte que elaborar un relat sintètic que mantingui la tensió argumental, que ofereixi més 

d’un nivell d’interpretació, amb riquesa literària i sense caure en el didactisme és complex i 

requereix d’un treball rigorós que ha de tenir molt en compte els elements formals que, al mateix 

temps, esdevenen molt visibles. 

 

La varietat de possibilitats en aquest sentit també representa una dificultat a l’hora d’establir si es 

pot considerar l’àlbum com un tipus d’obra literària. El fet que es tracti d’un llibre no garanteix 

que es pugui catalogar com a literatura; tal com hem vist en l’anterior capítol,56 la literatura 

infantil inclou els llibres d’imaginació que impacten el lector pel que conten però, sobretot, per la 

forma com ho conten. Duran (2010b: 17) mostra la seva disconformitat amb l’ús del terme 

“literatura gràfica” com a expressió per referir-se a àlbums i a altres formats editorials en què la 

imatge té una presència notable en la transmissió d’una narració: “ens dol haver d’emprar encara, 

per manca d’altre, el mot literatura, que prové etimològicament de la paraula lletra, per designar 

un corpus narratològic que pot prescindir perfectament d’aquesta”. 

 

 

                                                           
56 Vegeu apartats 1.1.1 i, especialment, 1.3. 
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En alguns casos, la multiplicitat de formes que pot tenir l’àlbum implica que sigui considerat un 

llibre joc o una obra d’art plàstic. De fet, si atenem les diferents aproximacions, apareixen 

referències a l’àlbum com a “objecte cultural” o “artefacte artístic” i en comptades ocasions com 

a material literari. Duran (2007: 198) segueix les pautes de Lewis per definir l’àlbum d’una manera 

molt completa, tenint en compte especialment la seva vessant cultural i artística: 

 
“Un objecte cultural en forma de llibre, fruit d’una experimentació entre llenguatges visual i 

textual ─que mantenen una forta i dependent penetració i interpretació entre si─, adreçat a un 

públic que no ha de ser infantil forçosament, i  un artefacte que es pot contemplar com a 

testimoni de l’evolució cultural, social, tecnològica i artística del nostre temps”. 

 

El mateix terme usen Colomer, Kümmerling-Meibauer i Silva-Díaz per referir-se a l’àlbum: “nuevo 

objeto cultural”. Considerant els darrers estudis que han mostrat un interès creixent pel tema, 

auguren que “el libro-álbum puede ser una forma de arte sutil y compleja, con distintos niveles de 

significado y con capacidad para dejar una huella profunda en la conciencia de sus lectores 

infantiles” (2010: 8). D’aquesta idea se’n desprèn que l’àlbum pot presentar diferents nivells de 

complexitat i que requereix de lectors que interpretin els codis, imatges i paraules, per tal de 

completar els sentits del que es transmet; copsar metàfores, ironies i jocs propis del que és 

literari, en aquest cas expressats a través d’una combinació de codis. 

 

La conjugació específica dels diferents llenguatges determina el paper del lector, la forma de 

llegir, i aquest és un aspecte clau a l’hora d’entendre les possibilitats de lectura literària que pot 

oferir l’àlbum.  En paraules de Trifonas (1998): “L’àlbum és en essència una forma artística oberta 

i fluïda a la qual s’incorporen signes i codis lèxics i visuals en una interacció incessant entre 

paraula, imatge i lector” (citat a Portalés, 2007: 16 i Silva-Díaz, 2005: 38).  

 

Aquesta interacció necessària –entre codis i lector– és un dels trets definitoris de l’àlbum. La 

forma en què cal llegir-lo, així com la seva expansió i la seva evolució han conduït a catalogar 

aquestes obres com un gènere propi. Tabernero estableix que: “es prácticamente imposible negar 

la existencia y consolidación del libro-álbum como género (…), dadas sus características, puede 

aportar claves nuevas a la promoción de hábitos lectores” (2013). 

 

Lewis (2001: 65), en canvi, estableix que l’àlbum no es pot considerar un gènere propi, perquè 

inclou aspectes de gèneres diversos: “What we find in the picturebook is a form of language that 

incorporates, or ingests, genres, forms of language and forms of illustration”. En la mateixa línia 
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que Galda, Cullinan i Sipe (2006: 12): “picturebooks are a format, not a genre, a unique 

combination of text and art”. Van der Linden (2006: 29) afegeix: “L'album recouvre effectivement 

plusieurs genres, appartenant généralement aux catégories de la littérature générale”. Ara bé, el 

fet que l’àlbum pugui incloure diferents gèneres de la literatura general pot fer-lo esdevenir un 

gènere en ell mateix per les particularitats que presenta? De fet, en algunes anàlisis s’inclou com 

un dels gèneres amb il·lustració (Lluch i Valriu, 2013), tal com s’esmenta en el següent apartat. 

 

Recordem que en l’intent de definir l’àlbum ens plantejàvem: quins límits estableixen el que és o 

no és un àlbum?, és una producció literària?, es pot considerar un gènere propi? Les idees 

d’alguns dels autors ens permeten donar resposta a aquests interrogants. En primer lloc, es pot 

establir que els límits de l’àlbum vénen definits pel fet que es tracta d’un llibre breu en què el codi 

visual té un paper rellevant en la creació de significats. Els àlbums poden ser narratius i poètics, 

però també poden presentar formats diversos, llistats o reflexions, en referència a tot tipus de 

temàtiques. En segon lloc, en el cas dels àlbums narratius, la relació entre codis gràfics i textuals 

crea imatges mentals, simbòliques, en la línia de les obres literàries, en què la manera de contar el 

relat pren molta importància. A més, el lector ha de fer tot un seguit de processos d’interpretació 

propis de la lectura literària. Per últim, l’àlbum veu de diferents gèneres per acabar formant el 

que, a poc a poc, es va constituint com un gènere propi o un supragènere. 

 

La situació actual ens permet augurar una projecció destacable d’aquest tipus de materials que 

han pres protagonisme en el món editorial, especialment pel fet de mostrar uns formats que 

poden connectar directament amb els lectors, infants i joves, i per ser una eina útil en la seva 

formació. Davant l’explosió d’obres amb imatges, és interessant mostrar una panoràmica sobre el 

que s’anomena narrativa gràfica. Conèixer les característiques del tipus d’obres que inclou aquest 

concepte també pot ser útil per entendre millor l’àlbum i el seu funcionament, en contraposició a 

la resta de propostes.   

 

 2.1.2. L’àlbum dins les narratives gràfiques 

L’àlbum narratiu literari, que centra l’atenció del nostre estudi, forma part de les anomenades 

narratives gràfiques, és a dir, obres que transmeten els missatges narratius, les històries, a través 

d’aspectes visuals, sols o acompanyats de text. Es tracta de publicacions que tenen en compte la 

comunicació visual, és a dir, que contenen elements de l’àmbit del disseny i de la il·lustració per 

transmetre un relat. Dins de les narratives gràfiques trobem obres que presenten diferències que 

responen a la funció que es proposen i als seus possibles destinataris. Així, existeixen tipologies 
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d’obres diferents que esmentem a continuació a partir de la classificació elaborada per Van der 

Linden (2006: 24-25): 

 

Els imatgiaris “són un conjunt d’imatges plàstiques (acompanyades o no del seu equivalent 

lingüístic) que es presenten en forma de llibre no narratiu, on l’enumeració reemplaça la història 

o on la història és mínima (protohistòria)” (Gorchs, 2008: 14). Les imatges acostumen a estar 

organitzades seguint agrupaments lògics (un mateix camp semàntic, representació d’un context 

determinat, etc.) i tenen la funció de promoure que l’infant reconegui, identifiqui, les imatges que 

es presenten i, al mateix temps, vagi adquirint llenguatge (Van Linden, 2006). El format i 

l’organització del material estan associats a aquesta funcionalitat particular. La majoria d’aquests 

materials presenten imatges ben definides, d’un estil determinat, amb la pretensió que l’infant 

vagi desenvolupant el pensament i el coneixement de la realitat a través de la seva representació. 

No obstant, cada vegada hi ha més imatgiaris que contenen imatges amb tècniques ben 

diferenciades, experimentant amb nous llenguatges que no s’havien associat, tradicionalment, a 

la infància. 

 

Els llibres animats o pop-up són un tipus d’obres que juguen amb l’espai de la doble pàgina per 

crear elements desplegables que fan formes tridimensionals. Els llibres objectes es diferencien per 

ser un material híbrid entre el llibre i el joc, de manera que poden incorporar peluixos o figures en 

tres dimensions, sovint dirigits a la primera infància. També trobem llibres d’activitats que són un 

suport per elaborar figures, construccions, pintar, enganxar; en molts casos les imatges 

s’acompanyen d’elements per poder realitzar les activitats manuals proposades. 

 

Els còmics organitzen la narració a partir de vinyetes formant una seqüència o tira. En algunes 

tradicions s’anomenen historietes i representen un mitjà de comunicació de masses. Les imatges 

s’articulen en seqüències, en un disseny compartimentat. Es caracteritza per: una estreta relació 

entre text i imatge, el·lipsis narratives, metàfores visuals, una determinada sintaxi de les vinyetes, 

l’ús del color per construir significats, línies per transmetre moviment i brevetat textual 

(Hernández, 2010; Lluch i Valriu, 2013). La fragmentació en la transmissió del missatge és un 

element propi dels còmics i, de fet, de la narrativa postmoderna (Hernández, 2010). Hi ha 

tipologies diverses de còmic, segons tradicions, contextos culturals, estils i formes. 

 

La novel·la gràfica és un format de publicació que conté aspectes propis del còmic i de la novel·la, 

es tracta d’una obra de simbiosi que “desenvolupa una única història que tendeix a la 
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complexitat, explicada en termes literaris però també en termes plàstics en els quals predominen 

nous enfocaments gràfics” (Lluch i Valriu, 2013: 78). Acostumen a tractar temes íntims, reflexius i 

de denúncia social dirigits a joves i a adults.  

 

El terme primeres lectures és una designació pròpia del mon editorial. Es tracta de materials que 

s’adrecen específicament als lectors principiants i que tenen la funció d’ajudar-los a dominar 

progressivament les habilitats de lectura autònoma. El text està dividit en capítols breus i es 

caracteritza per un llenguatge assequible, és a dir, amb una sintaxi i un vocabulari que presenta 

reptes per fer avançar en el coneixement lingüístic, però garantint la seva comprensibilitat. El 

disseny és el mateix que el dels llibres il·lustrats, on la imatge acompanya el text per reforçar el 

missatge i poder entendre’l millor, però en algun cas s’incorpora algun element visual enmig del 

text que pot fer la funció de contradir o complementar, en la línia del que succeeix en els àlbums.  

 

Tal com s’ha exposat anteriorment, en els llibres il·lustrats el text porta el pes de la narració, que 

funciona de manera autònoma, i es veu acompanyat per il·lustracions que transmeten el mateix 

missatge. En els àlbums, en canvi, la capacitat de comunicar visualment és essencial, els dos codis 

s’interrelacionen i fins i tot poden prescindir de l’element textual. En aquest darrer cas, Bosch 

(2012) exposa que es poden trobar tres tipus d’àlbums: l’anomenat àlbum sense paraules, on tan 

sols apareixen els crèdits i el títol, com a paraula imprescindible que acostuma a fer la mateixa 

funció que en qualsevol altre tipus de llibre tot i que en aquesta situació esdevé un 

“contextualitzador” rellevant que condiciona absolutament les expectatives del lector; àlbums 

quasi sense paraules, que poden contenir onomatopeies, paraules o expressions integrades en la 

imatge i els falsos àlbums sense paraules, en què hi ha termes que emulen sons o mots repetits a 

la majoria de pàgines o bé que presenten el text que acompanyaria les imatges concentrat en una 

part del llibre, com ara una solapa. Nikolajeva i Scott cataloguen els àlbums sense text que no 

presenten una seqüenciació narrativa amb el terme llibre d’exhibició (2006: 12). Quant als llibres i 

als àlbums sense codi textual, Bosch (2015: 4) estableix que: 

 
“Els llibres narratius sense paraules expliquen històries amb els elements del llenguatge 

visual. Les imatges es presenten en una seqüència lògica, i gràcies als codis de la gramàtica 

visual s’hi poden llegir els fets que causen o experimenten els actors i que transcorren en un 

temps determinat. Parlem d’àlbum quan la unitat de fragmentació del relat és la pàgina 

simple o la doble pàgina”. 

 

Bosch (2015) divideix els àlbums en documentals o de ficció segons el grau de veracitat de la 

història que presenten i fa palesa la dificultat d’encasellar les obres segons aspectes tipològics o 



76 

 

segons les edats dels lectors. Es tracta d’obres que poden connectar amb un públic molt divers. A 

més, les imatges dels àlbums acostumen a ser menys convencionals respecte a altres obres 

visuals, aportant tècniques i estils poc habituals en obres per a infants.57  

 

La classificació anterior permet visualitzar els trets característics que diferencien el tipus d’obres 

visuals, tot i que cadascun d’ells es podria subdividir en tipologies més específiques segons els 

diferents nivells de complexitat interpretativa, tenint en compte el tipus de llenguatge visual i les 

seves relacions amb el text, a més de la seva temàtica. Així doncs, en alguns casos es produeix una 

mena de gradació associada a diverses formes d’articulació dels signes, de manera que apareixen 

produccions que es troben enmig de dos dels conceptes anteriors per la pròpia evolució de 

cadascuna de les tipologies. Ens referim, per exemple, a obres amb un format característic dels 

imatgiaris, però que presenten reflexions obertes, protohistòries o trets visuals que poden 

generar més d’una interpretació, de tal manera que es poden considerar propers als àlbums més 

accessibles. De fet, convé recordar que l’àlbum té el seu origen en els materials adreçats als no-

lectors i que en molts casos està pensat per ser llegit en veu alta per part d’un adult: “De plus, 

l’album a, dès ses origines, partie liée avec la culture de la petite enfance” (Van der Linden, 2006:  

48).  

 

En el cas de l’àlbum, trobem diferents tipus de relació entre codis que alguns autors han descrit a 

partir de l’ús de termes com: sinergia de Sipe (2008: 23),  interanimació de Margaret Meek o 

amalgama d’Allan Ahlberg (citats a Salisbury i Styles, 2012: 90). En l’àlbum es produeixen, en 

paraules de Sipe (2008: 23), relacions multimodals: “all the signs systems together, produce an 

effect that is greater than the effect that either would produce alone, resulting in an aesthetic 

whole that is greatest than the sum of the individual parts”. Així, segons Nikolajeva i Scott (2006), 

trobem obres de diferent tipus segons la relació entre imatge i text, com per exemple: 

 
1. Simètric, si el text i les imatges són redundants (situació pròpia dels llibres il·lustrats). 

2. Complementari, quan un dels codis amplia i completa el sentit de l’altre. 

3.  Expansiu, la narrativa verbal depèn de la visual. 

4. Contrapunt, imatges i paraules conten històries diferents, ofereixen informació alternativa 

o contradictòria.  

                                                           
57 Ens referim a aspectes que acostumen a associar-se a les imatges per a infants: claredat, simplicitat, colors 
alegres, rostres estereotipats. Recordem que a l’apartat anterior recollíem les paraules de Nodelman (1999) en 
relació a la creença de molts adults de considerar idònies per a infants aquest tipus d’imatges. 
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Aquests tres darrers tipus de relació són habituals en l’àlbum i estan vinculats a les categories 

establertes per Nodelman (1988), un dels pioners en l’intent de determinar les formes de relació 

dels codis en aquestes obres:  

 
1. Acord: els dos codis es clarifiquen mútuament, narren el mateix però afegint alguns 

detalls o informació de manera que no cauen en la repetició o redundància. 

2. Extensió: l’un expandeix els sentits de l’altre. 

3. Contradicció: oposició del significat entre els dos codis.  

 
Aquesta classificació és clara i concisa, malgrat que la variabilitat de propostes actuals de l’àlbum 

dificulten la precisió en aquest sentit, tal com hem vist que succeeix a l’hora d’establir-ne una 

definició. Cal tenir en compte que cadascuna de les formes esmentades es pot presentar en 

diferents nivells de complexitat i, al mateix temps, un mateix àlbum pot contenir més d’un tipus 

de relació visual i textual. També cal considerar que les imatges no funcionen de manera aïllada, 

sinó en relació a una successió que, seguint la denominació de Duran (2007), passen a considerar-

se il·lustracions precisament per l’encadenament que presenten; d’aquesta manera els significats 

que transmeten vénen determinats per la continuïtat del format, pel conjunt que configuren. En 

qualsevol cas, aquesta relació presenta diverses possibilitats i determina les estratègies lectores 

que cal posar en joc per a la comprensió de l’obra.  

 

Tal com s’ha afirmat en l‘anterior capítol, la literatura infantil ha tingut certa tendència a mantenir 

unes formes prototípiques, centrades en el que es podia considerar més assequible, 

comprensible, pels lectors i també pel que podia ser més recomanable per a ells, des d’una òptica 

moral, per a la seva formació personal. Tanmateix, l’àlbum trenca certes convencions, esdevé una 

obra innovadora, un clar exponent de la postmodernitat (Silva-Díaz, 2005). En paraules de 

Colomer: “l’àlbum ha estat el primer tipus de llibre infantil que ha incorporat un tipus de ruptura 

de les tècniques literàries que correspon al que ha estat  analitzat per la crítica recent en termes 

de ‘postmodernitat’” (1998: 89). 

 

La literatura infantil postmoderna es caracteritza per les qüestions següents, que sintetitza 

Colomer (1999): 

─ Ambigüitat entre realitat i fantasia. 

─ Augment de referències intertextuals. 

─ Grau elevat de fragmentació, especialment a través de la imatge. 
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─ Joc amb les formes escrites pròpies d’un context cultural: barreja de gèneres, de tipus de 

text o de personatges. D’aquesta manera es deixen al descobert les regles de la 

comunicació literària. 

─ Proliferació de la paròdia, la desmitificació i l’humor. 

─ Ús de recursos gràfics: pàgina en blanc com a espai de la narrativa, text inserit dins la 

imatge funcionant com a element visual o tipografia amb caràcter icònic, etc. 

 

Aquests aspectes apareixen en alguns àlbums de caràcter literari i, especialment, en els 

anomenats àlbums metaficcionals, que es caracteritzen per evidenciar les convencions narratives, 

fent visibles les qüestions pròpies de la ficció per contraposar-les a la realitat. Així, en la narrativa 

metaficcional, que es manifesta en moltes ocasions en l’àlbum com a forma propícia a 

l’experimentació, es mostra clarament la veu de l’autor en contraposició amb el narrador o els 

personatges, per exemple discutint sobre el procés de creació, i s’evidencia el punt de vista, de 

manera que es transmet la idea que la narració depèn de la perspectiva amb què es conta. 

Esdevenen obres destacables en la formació literària en el sentit que trenquen les convencions, 

de manera que les deixen al descobert i així afavoreixen que els estudiants les puguin reconèixer i 

les reelaborin (Silva-Díaz, 2005). Com que fan visible l’engranatge literari poden ser útils en el 

període formatiu perquè els alumnes: aprenguin a llegir de manera distanciada, prenguin 

consciència del funcionament de la literatura i les possibilitats creatives dels textos i reconeguin el 

seu paper actiu en la construcció del sentit (Silva-Díaz, 2005b: 23). 

 

Un tret característic de l’àlbum, que difereix de la resta de propostes que s’engloben en les 

narratives gràfiques, és el fet que en molts casos es busca un cert minimalisme en la transmissió 

de significats complexos. De manera que, darrera una aparença simple i senzilla un bon àlbum 

acostuma a transmetre sentits, símbols i conceptes que suposen un repte interpretatiu pel lector.  

 

En definitiva, l’àlbum és una de les narratives gràfiques que en els darrers temps ha explorat de 

manera més evident noves formes de comunicació literària, apostant per aspectes visuals que 

aportin nous elements per a la reflexió i el gaudi, en alguns casos, trencant determinats 

convencionalismes. En l’àlbum els lectors “es trobaran les aportacions semiològiques dels nous 

llenguatges fonent-se en una polifonia de significats” (Duran, 2007: 206). Es tracta de nous 

llenguatges que poden ajudar a formar els nous lectors, tenint en compte les qüestions següents:  
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─ Promoure l’apropament a la lectura d’adolescents i adults que poden trobar en el format 

de l’àlbum un estímul que connecti amb els seus interessos, que els pugui atraure per 

aprofundir en el plaer estètic i literari. 

─ Desenvolupar les competències literàries dels primers lectors, considerant que les 

característiques pròpies d’aquest material poden ser indicades en el procés d’adquisició 

d’habilitats per a la interpretació lectora.58  

─ Incorporar l’alumnat nouvingut  a l’imaginari col·lectiu de la societat d’acollida,59 tenint en 

compte: d’una banda, com l’element visual i les relacions intertextuals dels àlbums poden 

fer aflorar determinades concepcions culturals i socials que ens permetin conèixer el seu 

procés lector i, de l’altra, facilitar-los el coneixement dels referents literaris del seu nou 

context, l’entrada al nou imaginari. 

 

El sorgiment d’editorials especialitzades en la publicació d’àlbums i el fet que es tracti d’un 

material experimental i innovador han generat investigacions i estudis que han permès entendre 

les potencialitats, creatives i formatives, d’aquestes obres renovadores, que tenen un llarg camí 

per recórrer. 

 

 

2.1.3. Analitzar i seleccionar àlbums 

L’àlbum es pot analitzar des de perspectives diverses i de manera interdisciplinària, tenint en 

compte coneixements d’àmbits com: l’estètica, la literatura, la pedagogia, la psicologia cognitiva, 

la sociologia o la història de l’art. Nikolajeva i Scott (2006: 2-3) exposen els enfocaments actuals 

més rellevants en l’anàlisi de l’àlbum, que es poden sintetitzar en els tres següents:  

 
─ Un focus predominant que considera l’àlbum com a vehicle pedagògic, que té en compte 

aspectes com la socialització i l’adquisició del llenguatge que pot proporcionar aquest 

material. 

─ Un altre corrent que examina els àlbums com a objectes dins la història de l’art, centrant la 

mirada especialment en qüestions com el disseny i les tècniques il·lustratives. 

─ Una anàlisi de l’àlbum des d’una òptica literària, tractant aspectes com la temàtica de les 

obres, la seva estructura i el gènere. En ocasions, des d’aquesta visió es tenen en compte les 

relacions entre aspectes estètics i narratius. 

                                                           
58 Vegeu apartats 2.2.2 i 2.2.3 sobre l’àlbum i el desenvolupament lector. 
59 Un exemple d’estudi en aquesta línia és La literatura que acoge: inmigración y lectura de álbumes, coordinat 
per Teresa Colomer i Martina Fittipaldi (Banco del Libro – GRETEL, 2012). 
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Segons Nikolajeva i Scott (2006), aquesta darrera forma d’anàlisi sovint no té prou en consideració 

els elements visuals, que es continuen tractant com a secundaris. Tanmateix, cada vegada hi ha 

més estudis que cerquen una confluència de mirades que puguin fer visibles les possibilitats dels 

àlbums com a eina en la formació dels lectors, de manera que, necessàriament, cal tenir en 

compte els codis i les seves relacions per transmetre els missatges.  

 

Lewis (1999: 84) reflexiona sobre aquests tres enfocaments, que representen les tres formes més 

habituals d’anàlisi de l’àlbum: pedagògic, estètic i literari. Determina que des d’una òptica 

pedagògica, tradicionalment, l’àlbum s’ha associat a un material òptim per a lectors principiants, 

una idea que ha suposat, en molts casos, concebre la imatge com un element secundari; des de 

l’estètica, en canvi, les il·lustracions han ocupat un primer pla, una visió en ocasions restrictiva; 

per últim, com a artefacte literari, l’àlbum no sempre ha tingut la consideració que es mereix, 

immers en l’àmplia categoria de la literatura infantil que també acostuma a titllar-se de menor 

respecte a la literatura considerada d’adults.  

 

Els estudis més recents sobre l’àlbum, alguns dels quals s’han citat en apartats anteriors, 

demostren l’atenció creixent que susciten aquests materials i, alhora, com l’anàlisi de les 

diferents publicacions s’ha anat construint a partir d’enfocaments transversals. Per aquest motiu, 

en aquest estudi apostem per l’anàlisi global dels àlbums com un pas previ, necessari, per a la 

selecció dels materials adequats en la formació lectora.  

 

En aquest sentit, es té en compte el plantejament de Golden (1992), enfocat específicament a 

l’educació literària, que entén l’anàlisi del text literari, que el docent fa abans de la interpretació 

conjunta de l’obra a l‘aula, com una forma de considerar les potencialitats del material en funció 

dels seus elements constitutius. És cert que les respostes personals que la lectura pot suscitar no 

es poden preveure i per alguns autors, com Rosenblatt (2002), el més rellevant és la relació de 

transacció que es produeix entre text i lector,60 l’impacte que l’obra causa a nivell personal, un 

aspecte que no requereix de l’anàlisi previ que l’adult hagi pogut fer de l‘obra. Tanmateix, si es 

pretén millorar la capacitat interpretativa i crítica dels alumnes sembla convenient analitzar les 

diferents possibilitats que els àlbums poden oferir, pel que fa a formes de mostrar les 

convencions narratives i les relacions entre aspectes visuals i textuals, per triar les obres que 

permetin avançar en l’aprenentatge literari. 

 

                                                           
60 Vegeu aquesta qüestió al capítol 1 (apartat 1.1.2). 
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Per obtenir un coneixement exhaustiu de la influència que poden exercir els diversos aspectes 

constitutius dels àlbums en la formació del lector, cal evitar reduir l’anàlisi als aspectes 

argumentals o estètics superficials. És convenient anar a fons en l’exploració de l’engranatge 

formal amb què es transmet el relat per prendre consciència de les possibilitats que pot oferir al 

lector. En la línia del que exposa Sipe (2008), en l’anàlisi dels àlbums cal considerar la perspectiva 

semiòtica, estètica i les possibles respostes dels lectors.  

 

Segons Sipe (2008: 17), les teories semiòtiques tenen una vinculació directa amb la naturalesa 

dels àlbums tenint en compte que es tracta d’obres on tots els aspectes gràfics ─format de l’obra, 

colors, línies, tipografia, disposició dels elements, etc.─ són susceptibles de transmetre significat. 

En aquesta línia s’expressa Nodelman (2004; citat a Salisbury i Styles, 2012: 91) que determina la 

importància de prendre consciència de la semiòtica dels àlbums per negociar amb els infants les 

seves pròpies subjectivitats i, per tant, arribar a desenvolupar interpretacions que tinguin en 

compte les intencionalitats de l’obra. De la mateixa manera, els aspectes estètics, artístics, tenen 

un paper rellevant en l’àlbum i cal tenir-los en compte a l’hora de seleccionar les obres pensant 

en la manera com la varietat d’elements que posem a l’abast dels infants poden activar 

determinades habilitats interpretatives i educar el gust estètic.  

 

Per últim, també cal considerar tot el que es coneix pel que fa a les respostes lectores, el tipus de 

reaccions i de reflexions que es poden generar davant de determinats tipus d’àlbums. Malgrat 

que aquest aspecte és sempre únic i depèn de múltiples factors personals i contextuals és 

necessari fer una aproximació a les formes en què poden respondre els lectors a determinades 

lectures. Evidentment, l’anàlisi de les obres queda incompleta si no es tenen en compte els 

lectors; les seves reflexions i valoracions poden orientar les successives tries d’àlbums en un 

determinat context d’aula. De la mateixa manera, el coneixement dels itineraris lectors dels 

infants, del seu nivell maduratiu i del seu bagatge cultural ajudarà a determinar quines obres 

poden connectar amb ells i els poden ser útils per progressar en el domini de les convencions 

literàries. 

 

Alguns autors ─per exemple, Colomer (2002), Duran (2007), Lluch (2010), Lluch i Valriu (2013)─ 

han recollit els ítems que els mediadors haurien de tenir en compte en l’anàlisi i tria d’àlbums en 

funció dels objectius proposats. La majoria d’estudis conflueixen en uns mateixos criteris 

d’observació, que giren al voltant de: les característiques gràfiques i la relació entre il·lustració i 
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text; les qüestions pròpies de la narració literària61 (llenguatge, personatges, veu narrativa, 

estructura, desenllaç, tema, espai i temps) i el tipus de recepció lectora que l’obra vol promoure. 

 

Pel que fa a les característiques gràfiques, cal partir de la idea que és necessari oferir varietat per 

fomentar reflexions diverses i educar en el sentit estètic. En aquesta línia, considerem el que 

proposen Colomer (2002) i Lluch i Valriu (2013): 

 
─ Components de la imatge: superfície o format, textura o relleu, traç o línia, forma o 

contorn, contrast i tonalitat, color, composició, espai i volum, perspectiva. 

─ La tècnica de les il·lustracions: collage, gravat, pintura, fotografia, etc.  

─ Els estils artístics: realisme, impressionisme, hiperrealisme, art popular, còmic, etc. 

─ Disseny de l’àlbum: tamany, format, tipografia, distribució de text i imatge, etc. 

 
Durant l’exploració dels elements gràfics, convé que el docent es pregunti si els diferents trets 

visuals característics de l’àlbum es mostren en consonància entre ells i si són adequats en la 

transmissió del sentit, és a dir, “del tema, to i llegibilitat del llibre” (Colomer, 2002: 116). 

 

Alguns autors ─com ara Nodelman (1988), Moebius (1999), Colomer (2002), Duran (2007), Styles 

(2010) o Zaparín (2010)─ analitzen a fons el sentit de diferents aspectes gràfics que predominen 

en l’àlbum: els marcs, l’espai en blanc, el fora de camp, la distribució dels elements o la 

perspectiva. Es tracta d’estudis que permeten dirigir una mirada més analítica als efectes que 

poden produir determinades qüestions visuals. Exposen, per exemple, que:  

 
─ Els marcs dins les imatges obliguen a centrar l’atenció en una part específica de la 

il·lustració, creen un aspecte visual d’ordre o transmeten temporalitat (Scott, 2010: 91). 

 
─ L’anomenat fora de camp, produït per la selecció del que es mostra en una imatge, és 

especialment rellevant en l’àlbum quan s’oculta allò que té relació amb el relat. En aquest 

sentit, tal com proposa Zaparín, és precís referir-se a aquesta qüestió com un procés de 

metonímia, pel fet que es mostra una part en la representació de la totalitat, un aspecte 

que cal aprendre a desxifrar (2010: 104). 

 

                                                           
61 Vegeu apartat 1.3 (capítol 1). 
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─ L’ús de l’espai en blanc és un tret característic de l’àlbum, que no tan sols cerca l’impacte 

sinó que està ple de sentits, que pretenen activar la imaginació o la reflexió (Zaparín, 

2010; Lee, 2013).  

 
─ La distribució del text i la imatge també implica determinades accions del lector. Així, 

trobem quatre formats habituals: dissociació, un disseny heretat del llibre il·lustrat que 

combina una pàgina de text i una d’imatge, en aquest cas el lector passa successivament 

de la lectura de l’escrit a l’observació de la il·lustració en una “descoberta en alternança”; 

associació, que combina imatge i text a cada pàgina, normalment la imatge ocupa l’espai 

principal, acostuma a ser una lectura dinàmica per la successió de textos breus i imatges; 

compartimentació, en un format semblant al còmic que suposa descobrir un llenguatge 

propi,62 i conjunció, quan el text i la imatge estan absolutament fusionats, de manera que 

el lector ha de llegir el llibre conjuntament i globalment  (Van der Linden, 2006: 68-69). 

 
─ La disposició dels elements visuals té una relació directa amb la forma de guiar el lector i 

fomentar la seva atenció. Per exemple, la seva mirada acostuma a aturar-se a l’extrem 

superior dret de la pàgina dreta, un fet que l’il·lustrador sap usar per generar intriga o 

impulsar la continuïtat de la lectura. De la mateixa manera, per narrar un viatge o 

recorregut el personatge acostuma a situar-se en el sentit de la lectura, d’esquerra a 

dreta, i es mostra a la inversa per expressar el camí de tornada (Colomer, 2002: 25). 

 
Les imatges de les diferents pàgines de l’àlbum s’enllacen entre elles formant un conjunt de 

sentits, creant metàfores que cal interpretar, i els autors exploten el que els pot oferir el 

llenguatge visual, apliquen les convencions de la imatge o les trenquen en funció dels significats 

que volen transmetre. En qualsevol cas, la mirada de l’adult ha de saber copsar la forma que 

prenen els aspectes visuals i el que poden generar en el lector. 

 

Un fet destacat de l’àlbum és com la il·lustració i el text interactuen, tal com s’ha expressat en 

apartats anteriors. En aquest sentit, convé examinar el tipus de relació que tenen el codi textual i 

el visual, és a dir, si la imatge enriqueix el text amb nous significats i de quina manera es produeix 

aquesta combinació: si les il·lustracions dialoguen amb el text per transmetre conjuntament el 

sentit, ampliar-lo o contrastar-lo. Tal com recull Colomer:  

 

                                                           
62 Vegeu els plantejaments de Rodari sobre els processos que el lector ha de fer en la lectura del còmic a l’apartat 
2.2.2. 
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“Las buenas ilustraciones ambientan con el texto en una relación dinámica en la que ambos 

surgen más favorecidos: si lo interpretan lo enriquecen en vez de redundar, si lo amplifican lo 

potencian en vez de anularlo; si lo contradicen, lo hacen buscando intencionadamente la 

disonancia, etcétera” (2002: 32). 

 

En aquesta línia, també serà necessari preguntar-se quin és el grau de reflexió que el lector ha de 

fer per poder copsar el sentit que es deriva de cada tipus de relació, un fet que vindrà determinat 

en funció de: si el diàleg entre text i imatge és més o menys explícit i, en la mateixa línia, de si la 

connexió que se’n deriva és més o menys convencional, respecte a la majoria de lectures infantils 

prototípiques. 

 

Tots els aspectes textuals propis de la narrativa literària continuen essent rellevants en l’àlbum 

il·lustrat de caràcter literari, malgrat que en aquest cas cal tenir en compte que la funció de 

comunicar uns determinats sentits també se sustenta a través de la imatge. En aquesta línia, 

convé tenir present totes les qüestions que s’han assenyalat al primer capítol (apartat 1.3) en 

relació a la temàtica, al llenguatge, a l’estructura narrativa o a la construcció dels personatges. 

Tots aquests aspectes també formen part de l’àlbum, malgrat que, a priori, les qüestions 

vinculades a la il·lustració siguin mes visibles cal destacar que és necessari que tots els elements 

literaris estiguin ben resolts perquè l’àlbum pugui ser reeixit, d’interès per a més d’un públic i 

susceptible de relectura.  

 

Quant al tipus de resposta lectora que l’àlbum propicia,63 Colomer (2002: 116-117) agrupa64 

algunes de les possibilitats que es poden tenir en compte a l’hora de valorar les aportacions que 

pot suposar un determinat àlbum: 

─ Empatia afectiva 

─ Repte intel·lectual 

─ Adquisició de coneixements 

─ Gaudi estètic 

─ Obertura a noves formes experimentals 

 
També cal concebre l’àlbum com una aportació concreta en un context literari, social i cultural 

més ampli. Així doncs, cal valorar si algun dels seus elements constitutius al·ludeix a una relació 

intertextual o intercultural, és a dir, connecta de manera implícita o explícita amb una altra obra 

                                                           
63 Es tracta de respostes que, evidentment, també poden suscitar altres tipus de lectures. 
64 Adaptació de Colomer a partir de la classificació de Teresa Duran (1998). “La ilustración: primera lectura y 
educación artística”. CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, 102: 7-12. 
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literària o amb formats audiovisuals més o menys allunyats, en temps i espai, del lector.  Alhora, 

convé considerar com el fet de disposar d’un seguit d’àlbums amb un element en comú ─autor, 

tema o recurs estilístic─ pot ajudar l’alumne a construir una visió més àmplia del fet literari i, al 

mateix temps, pot anar creant el seu itinerari lector en funció de les semblances entre 

determinades obres. 

 

A més, cal tenir en compte les novetats que l’àlbum analitzat aporta, en el seu conjunt, respecte a 

altres obres, sempre amb la idea d’afavorir la diversitat d’oportunitats per a la millora de les 

competències del lector. Aquest fet implica que la tria s’ha de realitzar a partir del coneixement 

extens de les propostes editorials existents, del funcionament dels diferents aspectes constructius 

de l’àlbum i de les formes de lectura que impliquen.  

 

Les darreres recerques mostren com en alguns casos les formes que van adquirint els àlbums 

impliquen una major complexitat de comprensió: “se ha hecho evidente que la explotación con 

intención estética de muchos efectos visuales y poéticos podría conducir a algún tipo de 

interferencia o demora en la construcción interpretativa” (Colomer, Kümmerling-Meibauer i Silva-

Díaz, 2010: 8). Aquest fet requereix que els mediadors seleccionin les obres examinant si els 

reptes que planteja són accessibles per part dels infants. Així doncs, és necessari tenir la visió dels 

lectors, conèixer a fons els seus processos interpretatius i les formes que tenen de dialogar amb 

les lectures per tal de poder establir quins límits, en relació a les exigències estètiques i cognitives, 

es poden plantejar. Es tracta d’un aspecte difícil, ja que es pretén garantir l’equilibri, sempre 

complex, entre el que és accessible i el que és excessivament allunyat per aconseguir posar a 

l’abast de l’infant el que podem anomenar un repte assumible i útil per al seu creixement com a 

lector. 

 

Els especialistes en literatura infantil i juvenil, juntament amb els editors, han traçat les línies que 

condueixen a una definició més o menys precisa de l’àlbum a partir dels aspectes formals i de les 

interrelacions de codis, tal com s’ha exposat en el primer apartat d’aquest capítol (2.1.1). 

Tanmateix, les classificacions haurien de considerar tot el que concerneix als receptors de les 

obres: els lectors. Una qüestió essencial per establir límits a l’hora de determinar què és un àlbum 

i escollir els més adients en cada cas és saber com els lectors utilitzen el codi visual i textual per 

desenvolupar interpretacions i valoracions (Amat, 2014b).  
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“Dicha interacción indisociable de los elementos que integran el contenido formal del álbum 
necesita ser captada y aprehendida por un personaje importantísimo: el lector, que es quien 
al observarla, interpretarla y valorarla decidirá si aquel artefacto que tiene entre manos es un 
álbum (…). [El álbum] provoca un nuevo “modo de leer”: modo que no existía antes de la 
postmodernidad” (Duran, 2010: 187). 

 

2.2. L’ÀLBUM I LES PRÀCTIQUES LECTORES A L’ESCOLA 

2.2.1. La doble alfabetització 

En la societat actual, on els elements visuals tenen una presència cada vegada més notable, 

sembla indispensable educar l’infant en l’anomenada doble alfabetització. Es tracta d’ensenyar a 

llegir imatges i paraules, de manera que els infants puguin gaudir dels sentits que els poden oferir 

les relacions entre els dos llenguatges. La idea és que, més enllà del domini dels aspectes textuals, 

els alumnes també siguin capaços d’entendre “el potencial narratiu del vocabulari de les imatges” 

(Portalés, 2007: 18), no només identificant els elements que es presenten a través de diferents 

recursos expressius sinó també reconeixent el “contingut immaterial del signe” (Ferradini i 

Tedesco, 1997: 158). 

 

El repte de l’ensenyament a l’escola és incorporar les imatges i la seva interpretació com a forma 

de transmissió de significats. En aquesta línia s’estableix la necessitat de prendre en consideració 

l’anomenada alfabetització visual, expressió encunyada per John Debes a finals de la dècada dels 

seixanta (Salisbury i Styles, 2012: 56), un concepte que Raney (1998) defineix de la següent 

manera: “La historia de pensar sobre lo que significan las imágenes y los objetos: cómo se unen, 

cómo respondemos a ellos o los interpretamos, cómo pueden funcionar como modos de 

pensamiento y cómo se ubican en las sociedades que los crearon” (citat a Arizpe i Styles, 2004: 

76). 

 

Seguint aquesta definició, podem considerar que es tracta d’un concepte més complex del que, a 

priori, pot semblar, ja que implica un domini del llenguatge visual, que ve determinat per 

qüestions socials, culturals i personals. Per tant, si bé els infants són uns grans lectors visuals, 

viuen en un entorn on la imatge té un pes predominant i resten oberts a noves propostes, també 

és cert que no sempre disposen del coneixement contextual necessari per a la interpretació 

absoluta de l’obra, així com de l’espai i el guiatge per avançar en el desenvolupament de les 

capacitats interpretatives que requereix el codi visual. 

 



87 

 

Podem considerar cinc dimensions de l’alfabetització visual que cal desenvolupar, establertes per 

Raney (Arizpe i Styles, 2004: 77): 

 
─ Sensibilitat perceptiva: recepció visual bàsica. El nivell de sensibilitat difereix segons 

factors culturals que s’aprofundeixen en l’àmbit educatiu. 

─ Hàbit cultural: variacions derivades de l’entorn cultural i del moment històric. 

─ Coneixement crític: concepcions crítiques de l’obra, la seva forma mediàtica, i la manera 

com l’espectador es posiciona davant d’ella. 

─ Obertura estètica: la capacitat personal de gaudi estètic. 

─ Eloqüència visual: la barreja de totes les anteriors que deriva en l’acte creatiu. 

 

Les diferents perspectives anteriors mostren formes d’apropament a la imatge. No obstant, 

l’alfabetització visual pretén fer avançar l’alumne d’una lectura denotativa cap a una lectura 

connotativa, utilitzant les paraules de Ferradini i Tedesco:  

 
“La imagen, por lo general, es polisémica; su lectura es múltiple, implica diversos significados. 

Por lo tanto, es necesario distinguir la lectura denotativa (identificación de los elementos que 

presenta la imagen, enumerar y describir las representaciones sin incorporar valoraciones 

personales) y la lectura connotativa (interpretación del signo –imagen)” (1997: 159). 

 

La imatge té el seu propi llenguatge, l’ús de determinats colors, el traç, la distribució dels 

elements o l’espai en blanc són aspectes que impliquen una determinada manera de mostrar un 

missatge reflexiu, irònic, intertextual o intercultural. Per això és necessari familiaritzar els alumnes 

amb les formes que usen els autors en la transmissió de determinades idees perquè puguin 

apreciar el joc que l’obra proposa.  

 

Arizpe i Styles (2004: 79 i 80) recullen les diferents fases de resposta als textos visuals definides 

per Clark:  

 
1. Efecte: impressió general de l’obra i de les seves característiques. 

2. Escrutini: una mirada més exhaustiva dels seus elements. 

3. Record: relació amb la pròpia experiència, amb altres creacions. Es pot considerar com 

una interpretació en què intervé el pensament de manera més directa. 

4. Renovació: com a acte final en què s’examina de nou l’obra completa i es produeix una 

apreciació estètica profunda de tot el seu conjunt. L’autor estableix que en aquesta fase 
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els infants retornen una i altra vegada al llibre, mirant-lo gairebé com si el descobrissin 

per primer cop. 

 
Es tracta d’un camí en què es va desenvolupant l’acte contemplatiu i interpretatiu, que requereix 

d’una certa capacitat d’anàlisi, però també d’un bagatge, és a dir, de trobades amb diverses 

formes artístiques que permetin activar diferents tipus de relacions entre el que es percep de 

l’obra i la vivència personal o el propi coneixement del món. En aquest sentit, l’escola ha de 

garantir aquest encontre entre lectors i imatges i, a més, ha de promoure l’anàlisi, la interpretació 

i la reflexió sobre els sentits de les il·lustracions des de les primeres edats. Segons Carme Solé 

Vendrell, “els infants tenen aquesta capacitat d’anàlisi, sobretot quan des de petits han après a 

mirar imatges, quan els llibres han format part de la seva vida... Al nen que no té aquesta 

possibilitat, se li fa una estafa” (Amat, 2014c: 14).  

 

Marta Mata ja apostava per la incorporació de la lectura de la imatge a l’escola a finals dels anys 

setanta:65  

 
“La consideració de la il·lustració del llibre infantil com una primera lectura, que convidi a la 

relectura, és a dir, a la llarga contemplació del dibuix, dels seus detalls, de les seves relacions, 

del seu to general, per passar a la reflexió ─text intern de l’infant─ i tornar a la mirada...” 

(2010: 259).  

 

Tot i que en aquell moment la pedagoga es referia especialment a la imatge dels llibres il·lustrats 

per a infants com una primera lectura que donarà pas a la lectura del text escrit, ja tenia molt 

present el llenguatge visual i la ficció audiovisual, que influïa els infants entrant amb força a les 

llars de casa nostra a través de la televisió, com una font de gaudi estètic, de reflexió i de 

transformació del pensament. En aquest sentit, establia:  

 
“Hi ha un llenguatge de la imatge i una lectura de la imatge. Així com hi ha una didàctica del 

text escrit, hi ha d’haver una didàctica del text en imatges (...). La mecànica de la lectura de la 

imatge és, en canvi, totalment diferent: cal conèixer el valor de la mesura, el dels plànols, el 

de les seqüències, el de la insinuació, el de la referència. Però la mecànica de la lectura de la 

imatge ja està feta i és a l’abast de qui vol ensenyar-te’n. Avui dia hauria d’ocupar un lloc a 

l’escola i a la formació dels mestres” (Mata, 2010: 263-264).  

 

                                                           
65 Com es mostra a la conferència “La nostra societat i el llibre infantil”, pronunciada al I Simposi Nacional del 
Libro Infantil, organitzat pel Ministeri de Cultura espanyol el mes de desembre de 1979, que es recull a Marta 
Mata. Per avançar en l’educació (Eumo Editorial, 2010) ampliada amb “Tres dècades de literatura infantil a la 
nostra societat”, conferència impartida durant l’inici de la dècada dels vuitanta en diverses escoles.  
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La preocupació, expressada per Mata, perquè el llenguatge visual, l’alfabetització visual, entri 

plenament en el terreny escolar continua vigent. En el context actual, en què estem envoltats de 

missatges transmesos a partir de codis visuals, no es pot defugir el tractament de la lectura de la 

imatge a l’escola. També s’ha de tenir en compte que en la interpretació de les il·lustracions cal 

desenvolupar habilitats que són pròpies de la lectura textual; és a dir, cal fer inferències i 

hipòtesis, relacionar informacions transmeses en la seqüència de diferents imatges, connectar 

coneixements i establir relacions amb altres ficcions, controlar el propi procés lector per detectar 

quan cal examinar de nou les imatges, apreciar l’acte creatiu de l’autor i els motius de les seves 

decisions. Tots aquests processos cognitius intervenen en la comprensió d’una obra narrativa amb 

codi textual, de manera que el foment d’aquestes habilitats a través de la lectura de la il·lustració 

pot resultar útil en la lectura textual d’obres de tipologia diversa.  

 

Així doncs, el concepte doble alfabetització implica, en un sentit ampli, desenvolupar les 

competències per llegir i crear imatges i textos. Es tracta d’aconseguir dominar els codis de 

significat propis del nostre context cultural, entendre la complexitat conceptual que transmeten, 

per esdevenir una persona capaç d’interpretar la realitat i transformar-la. 

 

2.2.2. L’àlbum en el desenvolupament lector 

 La lectura d’un àlbum implica un procés complex de relació de codis, visuals i textuals, 

d’interpretació de signes, d’aplicació de diverses estratègies lectores. Es tracta, per tant, d’una 

forma específica de lectura que contribueix a la formació completa dels lectors literaris. En aquest 

sentit, Van der Linden afirma:  

 
“Lire un album ne se résume pas à lire du texte et des images. C’est cela mais c’est bien plus 

encore. Lire un album c’est aussi apprécier l’utilisation d’un format, de cadres, le rapport 

d’une couverture et des pages de garde à leur contenu, c’est également relier des 

représentations entre elles décider d’un ordre de lecture sur l’espace de la page, placer en 

résonance a poésie du texte et celle de l’image, goûter les silences de l’un vis-à-vis de l’autre… 

Lire un album relève assurément d'une formation du lecteur” (2006: 8-9). 

 

 Les formes que adopten els àlbums ofereixen nombroses possibilitats per accedir a la creació de 

significats i avançar en la comprensió dels elements que els configuren. Els trets constitutius de 

l’àlbum el converteixen en un bon recurs en la formació de lectors: “Esdevé una eina bàsica tant 

per formar futurs lectors crítics i reflexius, com per desenvolupar la seva creativitat, imaginació, 
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tolerància, educació estètica i aprendre a estimar el valor dels llibres i les històries” (Portalés, 

2007: 18). 

 
Las características literarias específicas de los álbumes son las que derivan de su relación con la 
imagen. La combinación de los dos códigos abrió un nuevo campo de recursos que ha sido 
aprovechado, tanto para la creación de libros adecuados a los lectores con escasa capacidad de 
lectura autónoma, como para la experimentalidad literaria y artística (Colomer, 1999: 33). 
 

 Recordem que la presència d’imatges ha estat associada, generalment, a les publicacions dirigides 

als infants més petits. A través dels diferents recursos visuals, els lectors, que encara no s’han 

iniciat en la lectura del codi escrit o que comencen a llegir de manera autònoma, obtenen l’ajuda 

que necessiten per comprendre les històries. Tanmateix, darrerament s’han publicat àlbums que 

presenten diversos nivells d’interpretació, en els quals la imatge contradiu o contrasta aspectes 

textuals, que requereixen de coneixements previs i d’una certa experiència lectora. Aquest fet 

permet considerar la possibilitat d’obrir el gènere cap a destinataris diversos. 

 

En aquest sentit, els àlbums són susceptibles de relectura a qualsevol edat, ja que en molts casos 

suggereixen qüestions que seran interpretades de manera diferent segons el moment vital i 

l’experiència de cadascú. Segons Salisbury i Styles  (2012: 59), “las capas de mensajes y 

significados que transmiten podrían estar cada vez más abiertas a una interpretación personal y 

subjetiva en el libro ilustrado moderno”.66  Al mateix temps, permeten que els adults i els infants 

desenvolupin lectures conjuntes que fins i tot es puguin complementar; en els àlbums acostumen 

a figurar-hi referències a altres obres que es poden interpretar si es disposa d’un cert bagatge 

cultural, un fet que remet a la idea, recurrent en els estudis sobre la literatura infantil, de 

l’existència d’un doble destinatari, infantil i adult (Colomer, 2005: 131). També cal considerar que 

en molts casos els infants demostren una major capacitat per captar aspectes de les il·lustracions 

que no pas els adults, tenint en compte que es troben més familiaritzats amb la “lectura 

d’imatges” (Silva-Díaz, 2005) i estan menys condicionats pel món lletrat i les convencions dels 

adults. En paraules d’Arizpe i Styles (2004: 53): “frente a los álbumes ilustrados, niños y adultos 

ostentan el poder de igual manera”.  

 

A més, es tracta de creacions que poden facilitar la participació de tot tipus de lectors, amb 

habilitats i capacitats lectores diverses, sempre que el mediador sigui capaç de fer una tria 

adequada, que tingui en compte la possibilitat d’oferir reptes que permetin avançar 

progressivament en el desenvolupament de les habilitats lectores, i guiï la lectura quan sigui 

                                                           
66 Considerem que els termes “libro ilustrado moderno” fan referència precisament a l’àlbum il·lustrat. 
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necessari. Per Kiefer els infants són: “constructores activos de significados cognitivos además de 

ser unos voraces consumidores de ilustraciones” (1999: 69).  

 

 Rodari (2008: 165-167)67 exposa clarament les “tasques mentals” que un primer lector ha de fer 

en la lectura d’un còmic: ha d’entendre “el codi del 'color psicològic'”, és a dir, associar els colors 

als sentits que acostumen a transmetre; ha de comprendre el significat de l’ambient dibuixat que 

habitualment no és “decoratiu, sinó funcional a la narració, a l’estructura de la narració”; ha de 

ser actiu en “la imaginació per omplir buits entre una vinyeta i l’altra” i ha de reunir “mentalment 

en un sol fil continu tots els fils dispersos que hi ha al guió, la trama del qual es fa invisible durant 

algunes estones”. En definitiva, l’autor afirma de manera concloent: 

 
“És el lector qui dóna sentit al tot: als caràcters dels personatges, que no estan descrits sinó 

mostrats en acció; als seus lligams, que resulten de l’acció i del seu transcurs; a la mateixa 

acció, que només se li fa present a batzegades i a trossos. (...) La seva imaginació no hi 

assisteix passiva, sinó que se li demana que prengui partit, que analitzi i sintetitzi, que 

classifiqui i decideixi. (...) Diria que fins a cert punt, l’interès primordial del nen pel còmic no 

està condicionat pels seus continguts, sinó que està en relació directa amb la forma i la 

substància del mateix còmic. El nen vol apoderar-se del mitjà, això és tot. Llegeix el còmic per 

aprendre a llegir el còmic, per entendre’n les regles i els convencionalismes” (Rodari, 2008: 

167). 

 

En la línia del que estableix Rodari, en l’àlbum també es produeix un efecte semblant: el lector ha 

de ser molt actiu en la creació de significats. La lectura de l’àlbum implica entendre les regles, els 

convencionalismes del seu funcionament en un joc de la ment, en un procés cognitiu complex i 

gratificant alhora. A diferència del còmic, la lectura de l’àlbum pot tenir un component més 

contemplatiu, reflexiu, i es produeix en un procés que podem anomenar de lectura en xarxa, és a 

dir, a partir de diferents connexions de caràcter multimodal, usant  un terme de Sipe (2008).68 Per 

aquest motiu es tracta d’un  material propici a la relectura,  tal com exposen Nikolajeva i Scott:  

 
“The process of "reading" a picturebook may be represented by a hermeneutic circle (...). 

Whichever we start with, the verbal or the visual, it creates expectations for the other, which 

in turn provides new experiences and new expectations. The reader turns from verbal to 

visual and back again, in an ever-expanding concatenation of understanding. Each new 

rereading of either words or pictures creates better prerequisites for an adequate 

interpretation of the whole” (Nikolajeva i Scott, 2006: 2). 

                                                           
67 L’edició citada data de 2008; tanmateix cal recordar que La Gramàtica de la fantasia és una obra de referència 
en la didàctica de la llengua i la literatura des dels anys setanta. 
68 Recordem que, tal com s’ha exposat a l’apartat 2.1.3, el disseny, la distribució del text i la imatge, així com els 
diferents aspectes gràfics també determinen una forma de lectura més dinàmica, alternant el text i la imatge en 
processos moltes vegades circulars, és a dir, d’anada i tornada d’un a l’altre codi. 
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Tot sembla indicar que és una bona eina per desenvolupar l’ensenyament de la lectura, visual i 

textual. Es tracta de llibres d’ús real, no únicament escolars, de manera que els primers lectors 

poden sentir que s’endinsen en un terreny propi de la societat cultural en la qual s’insereixen. Els 

àlbums són obres estimulants, que activen la intel·ligència: “(...) llegan a la mente, no sólo al 

corazón, y plantean exigencias cognitivas al lector. Los libros más desafiantes hacen pensar a los 

niños de manera distinta, cosa que les resulta profundamente absorbente” (Salisbury i Styles, 

2012: 85). 

 

En el desenvolupament de la competència literària la utilització conjunta de text i imatge pot 

esdevenir útil per tal d’ajudar els infants a poder accedir, progressivament, a la comprensió de 

narracions cada vegada més complexes. Es tracta d’un recurs que contribueix a l’adquisició del 

domini dels coneixements literaris necessaris per fer que l’infant s’incorpori plenament en 

l’univers lector. Les paraules del creador Leo Lionni sintetitzen les possibilitats formatives de 

l’àlbum com a estímul de la imaginació, però també com a recurs per endinsar-se en el llenguatge 

visual  i verbal i per progressar en l’adquisició de les convencions de les ficcions narratives: 

 
“Uno de los ingredientes más importantes para estimular y dirigir la imaginación infantil es el 
libro-álbum. Pues es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía 
estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios sentimientos. Es 
donde, con la mediación de un lector adulto, descubrirá la relación entre el lenguaje visual y 
el verbal (...) aprenderá acerca del principio y del fin, la causa y el efecto, y la secuencia” 
(1999: 136). 
 
 

 En aquest sentit, Meek (citat a Salisbury i Styles, 2012: 90) determina que els bons àlbums 

ensenyen als infants les regles de la narrativa de forma subtil. D’aquesta manera esdevenen una 

oportunitat per a la formació dels lectors, que poden copsar les convencions literàries en un 

format breu i atractiu, accessible per a l’anàlisi dels seus elements constituents. Scott planteja, 

precisament, les possibilitats que els infants adquireixin les nocions de la ficció i les seves 

possibles formes a través de la comunicació proposada per l’àlbum: 

 
“La interacción dinámica entre texto gráfico y verbal multiplica sus significados y nos 

comunica a nosotros y a nuestros niños un entendimiento de los límites y de cómo pueden 

ser quebrados. Esto, por supuesto, incluye el límite entre la imaginación y las experiencias de 

la vida real, y la noción de ficcionalidad” (Scott, 2010: 91). 

 

 En el cas dels primers lectors, és clau poder iniciar-los en el coneixement sobre el funcionament 

de la narració literària, de manera que puguin desenvolupar habilitats en aquest sentit. Gil (2011) 

observa com els infants d’una aula de primer curs de primària responen a un àlbum que presenta 
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certa dificultat d’interpretació i conclou que: “la complexitat de l’àlbum i la complementarietat 

entre el text i les imatges han possibilitat que s’incrementessin les habilitats lectores 

comprensives i interpretatives inicials dels infants”. Mackey (2002; citat a Salisbury i Styles, 2012: 

79) posa de manifest l’exigència física i cognitiva de llegir un material com l’àlbum, que inclou 

processos que també cal aplicar en altres tipus de lectures: 

 
 “La interacción entre el cuerpo humano y el texto en el acto de la lectura. (…) la lectura como 

una actividad física además de cognitiva, un proceso lúdico de negociación, imaginación, 

orquestación, interpretación y experimentación en el que se utilizan estrategias visuales de 

observación, búsqueda, exploración, planteamiento de hipótesis, comparación (...)”. 

 

D’alguna manera, el format dels àlbums permet promoure estratègies de comprensió complexes 

però, alhora, ajuda a descarregar el lector principiant de l’aspecte físic, feixuc, que suposa la 

lectura basada majoritàriament (o únicament) en el codi escrit. Al mateix temps, però, l’àlbum 

amb text és una oportunitat per a l’entrada al món de l’escrit, precisament perquè els dos codis 

dialoguen, de manera que la imatge també serveix de  reclam, d’incentiu per a la lectura del codi 

textual, que ampliarà o contrastarà la informació transmesa pel canal visual. En sentit contrari es 

manifesten algunes veus, com ara la de Protheroe (1992) exposada per Arizpe i Styles (2004: 56), 

que aposten per la supressió de la imatge en les lectures inicials per evitar que els primers lectors 

es limitin a utilitzar el codi visual per conèixer el contingut de la història, utilitzant la imatge com a 

element substitutori del text; un fet que suposaria un retrocés en el desenvolupament de la 

lectura textual. Tanmateix, moltes de les darreres investigacions69 mostren com els materials 

il·lustrats poden suposar un suport per a la lectura textual i com, concretament, els àlbums poden 

incrementar la capacitat de lectura dels dos codis precisament per la interdependència que 

presenten. La clau és, doncs, la relació d’aquests dos llenguatges de manera que un impulsi, 

recreï, la lectura de l’altre. 

 

El seu component visual permet el foment de l’atenció i el desenvolupament d’habilitats lectores 

específiques que l’obra va activant. Tal com s’ha afirmat en el primer capítol (apartats 1.1.2 i 

1.1.3), la interpretació d’un text implica un procés actiu per part del lector que ha d’elaborar 

hipòtesis, fer inferències, saber destriar els fets rellevants, connectar informacions, establir 

relacions entre els seus propis coneixements sobre la realitat i altres ficcions audiovisuals o 

textuals, etc. Les característiques de l’àlbum ajuden a activar aquest tipus d’estratègies que cal 

posar en joc per a la comprensió de qualsevol text. En aquesta línia, convé esmentar que els 

                                                           
69 Vegeu alguns exemples d’aquests estudis a l’apartat següent (2.2.3).  
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aspectes gràfics de l’obra poden servir d’ajuda per comprendre idees complexes d’interpretar pels 

infants, com per exemple la ironia que es desenvolupa de manera força tardana respecte a altres 

fenòmens lingüístics. Així, poden entrar en el joc que proposa l’autor i créixer en la descoberta 

d’aquest aspecte per gaudir completament de les obres. En una lectura oral l’infant pot captar la 

ironia o el doble sentit pel to que empra l’adult però, en molts casos, el lector novell no copsa 

aquest aspecte en una lectura personal, en aquest cas l’àlbum i especialment els aspectes visuals 

són útils per aclarir dubtes o certs desconcerts sobre aquest aspecte (Kümmerling-Meibauer, 

1999; Arizpe i Styles, 2004). 

 

És pertinent afegir que la brevetat de l’àlbum pot col·laborar clarament a millorar la freqüència 

lectora dels alumnes que estan desenvolupant les destreses per a la lectura autònoma, de manera 

que poden llegir un corpus d’obres més extens (Manresa i Reyes, 2014). També cal destacar que 

el fet de tractar-se d’una obra completa permet un treball real de tots els elements que 

constitueixen l’obra literària i dels diferents processos que cal activar per a la seva comprensió i 

apreciació. Sense oblidar que, essent una obra d’art, l’àlbum també educa la sensibilitat del 

lector; en paraules de Patte (2000): 

 
“El álbum es el libro de arte del niño, y en él se lleva a cabo no una instrucción sino, más bien, 

una impregnación de la sensibilidad, decisiva para sus gustos futuros. Ciertas imágenes 

permanecen en su memoria con tanto vigor como las historias o los cuentos que ha 

escuchado siendo pequeño. Cuanto más descubre el niño técnicas y estilos variados, más se 

afina y enriquece su sensibilidad” (2000: 94). 

 

La varietat i la qualitat d’experiències que el lector pot tenir a través dels àlbums contribueixen a 

l’educació estètica de l’infant, entesa com l’educació dels sentits que són la base de la consciència 

plena i, en darrer terme, de la intel·ligència i de la capacitat de  judici de l’individu (Read, 1996: 

33). Així, en l’àlbum “el plaer intel·lectual convergeix amb l’estètic” (Arizpe i Styles, 2004: 47), de 

manera que els trets artístics i literaris dels àlbums són un bon estímul per a la formació de la 

percepció, la sensibilitat, el raonament i el judici de l’educand, aspectes que cal fer possible en el 

marc escolar i sobre els quals es pretén incidir en la proposta pràctica d’aquest estudi.  
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  2.2.3. El lector, l’àlbum i l’escola: el triangle necessari 

 L’encontre entre un àlbum i un lector infantil passa, gairebé sempre, per un adult que exerceix de 

mediador, és a dir, que facilita l’accés a les obres ─les valora, les escull o ajuda a fer la tria─, 

proposa espais i formes per llegir-les i comprendre-les, amb la idea de fer una contribució 

rellevant en la formació global de l’individu. Aquest és un paper clau que ha d’assumir el mestre a 

l’escola per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, més enllà de les funcions en aquest sentit 

d’altres agents educadors, com família, biblioteca, mitjans de comunicació, entorn cultural i 

social. L’àlbum s’ha relacionat en moltes ocasions amb una lectura pròpia del context familiar, 

associada més a l’oci que a la formació, i, tanmateix, les seves possibilitats en l’aprenentatge 

literari són molt rellevants, com s’ha anat desgranant en els apartats anteriors. Per tant, és 

necessari prendre consciència de la importància que aquest tipus de llibres també formin part de 

la vida lectora en el marc escolar.  

 

 El paper de l’escola, i sobretot del mestre, és clau per poder extreure totes les possibilitats 

educatives dels àlbums. No obstant, tal com apunta Kiefer (1999), molts mestres no valoren el 

potencial dels àlbums en l’aprenentatge del llenguatge i de l’alfabetització global i, per tant, 

dediquen poc temps a l’acompanyament lector, a ajudar els aprenents a ordenar informacions, a 

reconèixer símbols i a comprendre el funcionament d’aquestes obres. Nodelman (1988), per 

exemple, posa en relleu aquest paper de l’educador basant-se en la seva experiència amb lectors 

novells que li permet confirmar que molts d’ells aprenen a desenvolupar una consciència subtil i 

rica de les característiques de la narrativa literària a partir dels àlbums il·lustrats, però també que 

aquest aprenentatge només s’adquireix si s’ensenya; la qual cosa fa imprescindible l’actuació del 

docent.  

 

 El triangle necessari entre lector, àlbum i escola, que es planteja en aquest apartat, parteix de la 

situació descrita per Chambers (2007) en el cercle de lectura,70 en què l’autor traça les grans línies 

per a la creació d’un ambient que fomenti l’hàbit lector. En aquest cas, però, es pretén acotar la 

mirada cap a unes actuacions concretes, encaminades a incidir en la formació lectoliterària dels 

lectors, en la seva capacitat d’interpretar i valorar les obres. Es tracta, per tant, d’un propòsit més 

específic, que implica dur a terme unes determinades accions que se sintetitzen en el gràfic 3. 

 

                                                           
70 Vegeu gràfic 1 al primer capítol (apartat 1.1.1).  
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LECTOR 

 

procés lector    guiatge del procés lector 
                 selecció (construcció                                                  respostes lectores (acollida i progressió) 
                        itinerari lector) 

    
   

         ÀLBUM  (obra literària)                           ESCOLA (mediador, altres lectors) 

selecció 
(qualitat, varietat,  

reptes lectors i fils comuns) 

Gràfic 3. El triangle necessari 

 
 En aquest sentit, el gràfic mostra com, considerant l’objectiu proposat, la selecció dels àlbums 

s’ha de vincular a l’anàlisi del que poden oferir en la formació lectoliterària, tal com s’ha exposat a 

l’apartat 2.1.3 d’aquest mateix capítol, tenint en compte les possibilitats que el lector tingui a 

l’abast altres obres que continguin elements semblants a partir dels quals pugui establir vincles 

diversos. Es tracta d’intentar fer visibles el que podem anomenar fils entre obres, és a dir, punts 

de connexió entre elles ─un mateix motiu literari, una tècnica concreta d’il·lustració o un mateix 

tipus de personatge─, de manera que el lector pugui generalitzar les reflexions sobre aquests 

aspectes constitutius, avançant progressivament en l’elaboració del raonament literari i, alhora, 

en la construcció del propi gust lector; que es concreta quan, per exemple, som capaços d’afirmar 

que ens interessen determinades temàtiques, il·lustradors o autors. La selecció també pot 

contemplar la relectura, és a dir, la tria d’una obra que ja ha estat coneguda i sobre la qual es vol 

experimentar de nou el plaer o el joc viscut. Per tant, la tasca de selecció dels àlbums està 

enfocada a la formació lectora i implica una tria feta pel docent amb uns objectius  concrets, que 

pot conduir a altres tries possibles per part del mestre i de l’alumne que, en qualsevol cas, l’adult 

ha de saber encaminar quan es planteja l’aprenentatge lector. 

 

 La relació entre el lector i l’escola constitueix un vincle que es concreta de manera molt clara amb 

la figura del mediador, però que també té en compte els altres membres de la comunitat, 

especialment els altres alumnes. En aquesta línia, l’adult formador ha de guiar el procés lector, 

oferint lectures en veu alta i facilitant la comprensió del que es llegeix en un camí de doble 

direcció, és a dir, atenent les aportacions dels lectors, promovent els espais per compartir les 

respostes lectores i, al mateix temps, fent-les avançar de les primeres impressions més globals i, 

en alguns casos superficials que l’àlbum pot suscitar, cap a les més interpretatives i reflexives 

sobre el fet literari. 
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 Darrerament, s’han produït recerques rellevants basades en la concreció d’aquest triangle. Es 

tracta d’estudis ─alguns dels quals s’han citat al llarg de les pàgines anteriors─  que examinen el 

funcionament de pràctiques en què s’evidencia la relació entre el lector, l’àlbum i l’escola i que 

mostren resultats que convé considerar. 

 

 Un estudi de gran envergadura és el que realitza Sipe (2008) a diverses aules d’educació infantil i 

primers cursos de primària amb alumnat d’orígens diversos, on mestres amb formació específica 

en l’àmbit de l‘educació literària comparteixen una lectura en veu alta d’àlbums i una posterior 

conversa, com a dinàmiques regulars en el context de classe. El propòsit és conèixer com els 

alumnes comprenen els àlbums en funció de les seves respostes, formulades durant i després de 

la lectura. La categorització71 detallada sobre les respostes dels lectors esdevé una referència que 

clarifica algunes qüestions; per exemple, mostra com la majoria d’aportacions dels alumnes tenen 

una relació clara amb els elements constitutius dels relats per comprendre la història, però també 

evidencia que comenten aspectes de l’obra com a objecte, així com les tècniques que usa 

l’il·lustrador. L’autor detecta casos, que es produeixen en menor mesura, que mostren aspectes 

intertextuals o creatius que els infants expressen, en diferents graus de raonament, com a formes 

de recepció. 

 

 Arizpe i Styles (2004) coordinen un projecte ambiciós sobre com els infants, de quatre a onze 

anys, interpreten els textos visuals. Es tracta d’un estudi que ha esdevingut una referència en 

aquest àmbit. Parteixen de la constatació que l’àlbum és un material atractiu, que viu una “època 

d’or” (2004: 15) per la varietat i la qualitat de publicacions que es produeixen, però que manquen 

estudis sobre la lectura de les imatges per part dels infants. Per aquest motiu, dissenyen un seguit 

de propostes didàctiques amb la pretensió de respondre qüestions, com ara: quines són les 

habilitats amb les quals els petits lectors interpreten els textos visuals, com perceben la relació 

entre paraules i imatges, com afecta l’experiència lectora dels infants en la forma de mirar o quina 

és la millor manera d’articular les seves respostes. Per fer-ho, duen a terme una seqüència 

d’activitats, que apliquen a set centres escolars d’educació primària amb alumnes de diferents 

procedències i situacions socials, basada en: qüestionaris, entrevistes, discussions en grup, 

dibuixos com a resposta a les il·lustracions dels àlbums i relectures que s’acompanyen de noves 

entrevistes més aprofundides. Aquest estudi demostra les capacitats dels infants, d’edats i orígens 

diferents,  d’observar, de llegir les imatges de l’àlbum: “Sus comentarios y observaciones críticas 

                                                           
71 Vegeu les categories més rellevants que usen alguns dels autors d’aquests estudis per a l’anàlisi de les 
respostes lectores al capítol 6 (apartat 6.1; part II). 
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sugieren cómo se desarrollan e incrementan estas habilidades metacognitivas para ayudarlos a 

discernir y convertirse en lectores más críticos” (Arizpe i Styles, 2004: 296). 

 

 Tauveron (2002) realitza un estudi sobre les formes de promoure l’aprenentatge literari amb 

alumnes de diferents cursos d’educació primària. Després d’establir la necessitat de tractar 

específicament aquest aspecte, analitza diferents propostes basades en el desenvolupament de la 

interpretació dels textos mitjançant els intercanvis orals, els dibuixos i els escrits de treball, com a 

formes per a la reflexió continuada, per qüestionar les obres i les pròpies interpretacions.72 

 

 Kiefer (1999; 1995) examina les diferents respostes lectores expressades a partir de textos, 

dibuixos, dramatitzacions, però també els comentaris produïts en sessions de lectura compartida i 

entrevistes individuals i en parella a infants d’educació infantil i primària ─“desde preparatoria 

hasta cuarto grado” (1999: 69)─. L’autora conclou que les pràctiques que permeten als infants 

comunicar-se amb i sobre l’àlbum els ajuden a construir significats i a desenvolupar la consciència 

dels factors estètics i del rol de l’artista. En aquesta línia, constata que els infants se senten atrets 

per les tècniques que usen els autors per a la creació d’il·lustracions, malgrat que als més petits 

els costi deslliurar-se de la seva experiència per entendre que les decisions creatives pretenen 

transmetre un determinat sentit; admet que aquesta capacitat es va desenvolupant en cursos 

posteriors sempre que es vetlli per fomentar la reflexió sobre aquestes qüestions. Així doncs, 

l’autora reforça la idea del triangle necessari entre lector, àlbum i escola, afirmant que: 

 
“Los niños pueden responder de maneras muy profundas a las posibilidades de lectura y de 

interpretación que ofrecen los artistas con sus ilustraciones. Tales reflexiones no se 

desarrollan, en mi opinión, por casualidad, sino en aulas de clase muy especiales, en las cuales 

se generan las condiciones para que el niño se relacione mejor con los libros” (Kiefer, 1999: 

71). 

 

 Madura73 (1995; citat a Arizpe i Styles, 2004 i Sipe, 2008) analitza la progressió del tipus de 

respostes d’alumnes de primer curs de primària davant de textos visuals d’autors reconeguts. 

L’estudi es basa en l’elaboració de treballs individuals, diàlegs en parelles i petits grups que 

permeten observar com els alumnes poden passar de respostes descriptives a interpretatives. És 

interessant destacar que l’autora opta per oferir continguts sobre art i estètica per tal d’ajudar els 

infants a ampliar la mirada, a analitzar la il·lustració i a verbalitzar, amb un llenguatge més 

específic, les idees sobre les característiques de la imatge i la seva producció (Fittipaldi, 2012). A 

                                                           
72 Vegeu referències sobre propostes d’aquest estudi als apartats 1.1.1 i 1.1.3. 
73L’estudi de Madura (1995) s’ha comentat al capítol 1 (apartat 1.1.4) en relació als beneficis de la relectura. 
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més, tal com s’ha esmentat en el primer capítol, determina les possibilitats formatives de la 

relectura. Es tracta de dos aspectes claus que convé prendre en consideració especialment en el 

treball literari amb primers lectors: oferir-los llenguatge que els permeti expressar les seves 

respostes lectores i rellegir per centrar l’atenció i aprofundir en la reflexió. 

 

 Altres investigadors han desenvolupat la seva recerca en aquest àmbit amb alumnat de 

secundària, en són exemples les recerques de Silva-Díaz (2005), que analitza les potencialitats dels 

àlbums metaficcionals i com els alumnes adolescents responen als reptes que aquestes obres els 

plantegen en discussions grupals, i les de Fittipaldi (2008), basades en les respostes d’alumnes 

autòctons i nouvinguts davant d’un àlbum visual complex que narra processos migratoris. En 

aquest darrer cas, l’autora constata la importància de les referències mediàtiques que els alumnes 

fan en la seva interpretació, és a dir, les connexions que produeixen amb ficcions provinents dels 

mitjans audiovisuals, més enllà de les qüestions de caràcter personal. Un fet que també constata 

Colomer (2012) en l’anàlisi de les diferents formes d’apropiació dels significats d’àlbums per part 

d’alumnes d’edats i d’orígens diversos. Reyes (2011, 2015) també aporta estudis sobre l’impacte 

d’intervencions educatives, especialment de converses literàries, en l’evolució de les respostes 

lectores d’un grup d’alumnes durant els darrers cursos d’educació primària, en un context social 

poc propici a la lectura.74 

 

  Aquesta és una mostra d’algunes de les investigacions que, de manera recent, s’han impulsat en 

el camp de la lectura d’àlbums per a la formació literària i estètica en àmbit escolar. Es tracta 

d’estudis que, en el seu conjunt, demostren les possibilitats dels àlbums i, al mateix temps, posen 

de manifest el tipus de reflexions o valoracions que poden elaborar els lectors, així com les 

pràctiques formatives necessàries per progressar en aquest sentit. En tots els casos es fa palesa la 

necessitat d’escoltar els lectors, les seves respostes ens ajuden a conèixer: els efectes que pot 

suscitar una determinada obra, les creences que tenen els infants i els processos interpretatius 

que segueixen. 

 

 

 

 

                                                           
74 Aquestes recerques es produeixen en el context del grup de recerca GRETEL (UAB). 
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3. LA CONVERSA LITERÀRIA A L’AULA  
 

 
“Los lectores no dejan de sorprendernos”  

M. Petit (2001: 21) 

 

 

“¿Vam pensar que l’aprenentatge de la lectura funcionava tot sol,  
com el de caminar verticalment o el del llenguatge, 

en definitiva un altre privilegi de l’espècie?”  
D. Pennac (2008: 18). 

 
 
La conversa a l’aula és una de les pràctiques educatives habituals en diferents contextos escolars. 

En l’àmbit de la didàctica de la literatura es tracta de propostes dissenyades per fomentar 

l’expressió de les respostes dels lectors i, alhora, facilitar la seva progressió en un context 

compartit. Els espais de conversa, de diàleg, de discussió, d’intercanvi oral,75 són una oportunitat 

per escoltar el lector, partint de la idea que, si té la possibilitat d’expressar-se, no ens deixa de 

sorprendre, tal com sentencia Michèle Petit en la cita reproduïda a l’inici del capítol. Ara bé, 

també és cert que, tal com es desprèn de l’interrogant que planteja Daniel Pennac, és necessari 

l’acompanyament dels adults, especialment dels mestres, en el camí de la formació lectora. 

 

Així doncs, aquest capítol es dedica a la conversa, a les seves característiques i a les seves 

potencialitats per a l’aprenentatge de la lectura literària. Es pretén mostrar quins són els 

enfocaments més habituals pel que fa al plantejament d’aquest tipus de pràctiques i quines 

estratègies poden ser més indicades en cada cas. Es tracta, per tant, d’emmarcar els aspectes 

teòrics més rellevants en aquest sentit, que s’han tingut en compte en el disseny i l’aplicació de la 

recerca pràctica a l’aula que conté una proposta de conversa amb alumnes d’entre set i vuit anys. 

Aquest tercer capítol es divideix en dos apartats principals: 

 

1. El primer, consta d’una aproximació a la perspectiva sociocultural de l’aprenentatge, en la 

qual s’emmarquen les propostes d’interacció i discussió a l’aula que es plantegen en 

aquest estudi (part empírica) (3.1).   

 

                                                           
75 Recordem que, tal com s’ha anotat en la introducció d’aquest estudi, utilitzem aquests termes com a sinònims 
al llarg del treball malgrat que continguin alguns matisos semàntics. 
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2. El segon, està basat en la conversa com a forma de millorar la competència literària. Es 

divideix en tres subapartats (3.2): 

─ Es parteix de l’exposició dels formats conversacionals més freqüents en el marc 

escolar (3.2.1). 

─ Després es concreten els trets més específics de la discussió literària (3.2.2). 

─ Per últim, es tracta el paper de la mediació en les pràctiques de conversa a l’aula i, 

específicament, en els intercanvis orals que tenen l’objectiu de promoure 

l’aprenentatge literari (3.2.3). 

 

3.1. UNA APROXIMACIÓ A LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DE L’APRENENTATGE 

Les teories de l’aprenentatge que parteixen de la perspectiva sociocultural consideren la 

interacció social com a base de la construcció de coneixement. En paraules de Gómez (1998): “La 

perspectiva sociocultural (...) posa èmfasi en la realització de l’activitat conjunta com a progrés 

per al desenvolupament”. Les aportacions de Vigotski, màxim exponent del paradigma 

sociocultural de l’aprenentatge, es fonamenten en la concepció de la interacció social com a 

origen per aprendre i en el concepte de zona de desenvolupament proper que defineix de la 

següent manera: 

 
“La distància entre el nivell real de desenvolupament, determinat per la capacitat de resoldre 

independentment un problema, i el nivell de desenvolupament potencial, determinat a través 

de la resolució d’un problema amb la guia d’un adult o en col·laboració amb un altre company 

més capaç” (Vigotski, 1988: 103). 

 

D’aquesta idea se’n deriva que la interacció amb altres persones esdevé clau per tal que l’infant 

pugui desenvolupar la seva competència cognoscitiva amb l’ajuda adequada de l’adult o amb el 

treball cooperatiu amb altres infants: “l’aprenentatge desperta una colla de processos evolutius 

interns capaços d’operar només quan l’infant està en interacció amb les persones que l’envolten i 

en cooperació amb algú que li és semblant” (Vigotski, 1988: 108-109). 

 

Seguint la línia de Vigotski, Palacios (1986) formula la idea d’una altra zona de desenvolupament 

potencial formada per les expectatives que l’educador elabora sobre les possibilitats d’un infant 

per assolir un determinat aprenentatge. En aquest sentit, les percepcions i les consideracions 

prèvies de l’adult incideixen de manera important en el procés de construcció de nous 

aprenentatges (Gómez, 1995).  
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Piaget (2011)76 vincula el pensament amb l’experiència; afirma que els infants es relacionen amb 

la realitat que els envolta a través dels sentits i que les conseqüències de les seves accions els 

permeten desenvolupar hipòtesis, raonaments, sobre el funcionament del món. Al mateix temps, 

segons Vigotski (1988), Piaget també demostra que el raonament s’inicia com a forma de provar 

el propi punt de vista en un grup d’infants,77 per tant en un acte comunicatiu, perquè després 

pugui passar a ser una activitat interna; arriba a la conclusió que “la comunicació provoca la 

necessitat d’examinar i de confirmar els propis pensaments, procés característic del pensament 

adult” (Vigotski, 1988: 108). Tanmateix, en la concepció piagetiana l’acció es considera primordial 

com a forma per al desenvolupament, mentre que el llenguatge o el discurs no tenen un pes 

rellevant. Així, Piaget creu que l’educador ha de proporcionar un ambient enriquidor, favorable a 

la descoberta, al joc, perquè l’infant tingui experiències directes que el facin aconseguir respostes 

per ell mateix, mentre que Vigotski concep l’acció recíproca dels membres del grup i la 

comunicació que fa possible aquest intercanvi com el centre del procés d’elaboració de 

coneixement (Ribera, 2008).  

 

En conseqüència, Vigotski (1988) estableix que el llenguatge té un paper primordial com a 

mediador dels processos interns del pensament, en l’habilitat de raonar, de classificar idees, de 

compartir-les i desenvolupar-les. A més, posa de manifest dues qüestions rellevants per a 

l’ensenyament: el fet que qualsevol tipus d’aprenentatge té una situació prèvia, de manera que 

els alumnes tenen uns determinats coneixements sobre la realitat que cal tenir en compte per 

construir nous aprenentatges sòlids, i la idea que les pràctiques escolars no es poden basar 

únicament en els aspectes concrets d’imitació sinó que és necessari fomentar les formes de 

pensament abstracte.  

 

Bruner, psicòleg constructivista que desenvolupà les seves teories seguint el llegat de Vigotski, es 

refereix a la importància de compartir per elaborar significats, en aquests termes: “Las realidades 

sociales no son ladrillos con los que tropezamos al andar o que nos hagan daño si les golpeamos 

con el pie, sino significados que obtenemos al compartir nuestras cogniciones humanas” (Bruner, 

1984: 199).  

 

                                                           
76 La primera edició data de 1977. 
77 Piaget exposa que fins aprox. els 7 anys l’infant no és conscient del caràcter propi del seu punt de vista (1985: 
103). 
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Així doncs, és clar que les persones van construint el seu pensament en les interaccions amb els 

altres, en espais de comunicació sobre aspectes que suposin un cert repte cognitiu. L’infant 

necessita participar activament en situacions socials significatives que li ensenyin i li exigeixin fer 

ús d’un llenguatge cada cop més flexible i complex (Del Río, 1995). És a través del llenguatge que 

es formula el propi pensament i que es fa possible la interacció que pot suscitar nous 

aprenentatges; tal com afirmen Ribas i Vilà (2005: 5): “El llenguatge com a instrument mediador 

del pensament es considera un espai d’interacció social i d’elaboració cognitiva, imprescindible 

per explicar l’aprenentatge en el context escolar”.  

 

Segons Mercer (2006: 15), el llenguatge té dues funcions essencials, estretament relacionades i 

necessàries per a l’aprenentatge: una de cultural, comunicar, i una de psicològica, pensar. Fins i 

tot els infants més petits usen el llenguatge, parlen en veu alta per “formular i avaluar” les seves 

idees, en benefici propi. Ara bé, les reflexions més creatives apareixen quan es parla en grup, amb 

l’oportunitat d’escoltar i de ser escoltat, de manera que l’escola ha de ser un lloc on “implicar 

altres persones en els propis pensaments”.  

 

Les qüestions anteriors ens permeten afirmar que l’aula ha de ser un espai d’acció i de llenguatge, 

d’interacció i de reflexió. En aquest sentit, Walsh presenta la noció classroom interactional 

competence, una idea que pretén definir la necessitat que els alumnes i els mestres augmentin 

aquesta capacitat d’interactuar a favor de millorar l’aprenentatge: 

 
“Classroom Interactional Competence (CIC) is defined as 'Teachers and learners' ability to use 

interaction as a tool for mediating and assisting learning. It puts interaction firmly at the 

centre of teaching and learning and argues that by improving their CIC, both teachers and 

learners will immediately improve learning and opportunities for learning” (Walsh, 2011:158). 

 

En relació a aquesta idea, trobem la noció d’interactivitat, terme que designa l’articulació de les 

activitats del docent i dels alumnes al voltant d’un contingut o una tasca. Aquesta idea implica la 

necessitat d’analitzar l’estreta relació entre les actuacions dels mestres i les dels alumnes (què 

fan, com ho fan, per què ho fan i quins aprenentatges desenvolupen fent el que fan) (Coll et al. 

1992: 191). Es tracta d’un enfocament que té en compte “la dimensió social i cultural de l’activitat 

humana” en els processos d’aprenentatge, de manera que l’anàlisi de la didàctica es fa des d’una 

aproximació interaccionista o dialògica (Camps, Guasch i Ruiz, 2010: 83-84). 
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Considerant la importància de la interacció social, Palou (2008) recupera els postulats de Dewey 

per establir les consideracions següents: les idees no són prèvies sinó que s’usen per donar sentit 

a la realitat, tenen un caràcter social i es construeixen en situació, en un moment concret (ara i 

aquí). En relació a aquest aspecte, Palou fa referència a altres autors contemporanis, com Mercer 

(2006; 2008), a qui cita explícitament, considerant que: 

 
“Des d’una perspectiva socioconstructivista (o sociocultural, o sociohistòrica, o cultural 

històrica), defensen que allò que és fonamental per tal que es produeixi un bon aprenentatge 

no són ni les capacitats dels alumnes, ni les habilitats dels docents, sinó la qualitat de la 

comunicació” (2008: 30).  

 

Hi ha tres aspectes claus que es deriven dels principals plantejaments de la concepció 

constructivista de l’aprenentatge, que recull Solé (2006: 64-65) centrant-se en el tractament de la 

comprensió lectora a les aules:  

 
─ La idea que la situació d’aprenentatge és un procés de construcció conjunta (Edwards i 

Mercer, 1988; Mercer, 2006), basat en el fet que el mestre i els alumnes han de compartir 

progressivament l’adquisició de significats cada vegada més complexos.  

 

─ La noció de  participació guiada (Rogoff, 1984; Mercer, 2006), que consisteix en el fet que 

l’educand i el mestre participen activament en el desenvolupament dels aprenentatges, 

en una situació construïda a partir de la possibilitat que l’alumne pugui assumir la seva 

responsabilitat i l’adult l’ajudi a contrastar i a relacionar coneixements. 

 

─  El concepte de bastida (Bruner, 1984), una metàfora usada per expressar la necessitat 

d’oferir reptes a l’estudiant per fer possible el seu aprenentatge de manera gradual, 

construint-lo a partir d’una base (en la línia del que expressa Vigotski en relació a la zona 

de desenvolupament proper). 

 

Aquestes qüestions es consideren primordials per al disseny i l’aplicació de propostes didàctiques 

en l’actual context escolar; impliquen situar l’alumne al centre del seu propi aprenentatge, com a 

agent actiu en la construcció del saber, i requereixen d’un mestre amb capacitat d’observació i de 

guiatge.  Es tracta de premisses que tracen les línies d’una forma de concebre l’educació, un marc 

general a partir del qual és necessari concretar actuacions docents. És evident que cal construir un 

ambient de qualitat, propici a l’expressió i a la connexió d’idees, com recull Fontich (2010): 
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“La importància d’un entorn ric i estimulant per a l’activitat exploradora dels alumnes, el 

plantejament de preguntes interessants i la resolució de problemes (per als quals no sempre 

hi ha una única resposta) o la consideració de la interacció social com el camí per a 

l’elaboració de formes d’interpretació del món” (2010: 26). 

 

A l’aula es poden trobar diverses formes d’interacció, des de la comunicació basada en el discurs 

del docent fins al treball en grup autogestionat pels alumnes.  Entre els dos extrems hi ha una 

gradació de propostes que permeten o fomenten la participació dels aprenents, en sentits 

diversos. L’anàlisi de les formes d’interacció a l’aula i, en conseqüència, de les seves possibilitats 

per al desenvolupament de l’aprenentatge aporta informació rellevant per a la millora de les 

pràctiques docents,78 tal com es planteja en aquest estudi. 

 

En definitiva, és necessari concebre l’espai d’interacció social com una possibilitat en què alumnes 

i docent construeixin aprenentatges, conjuntament, a partir de processos de reelaboració de les 

pròpies representacions, considerant el paper clau del llenguatge com a forma social de 

pensament i com a generador de coneixement compartit (Cazden, 1991; Wells, 2003; Mercer 

2006, 2009). Al mateix temps, convé anar perfilant les actuacions didàctiques que poden resultar 

més adients en l’assoliment de determinats objectius específics d’aprenentatge. 

 

3.2. CONVERSAR PER APRENDRE 

3.2.1. Els formats conversacionals en el marc escolar 

Les aportacions de disciplines com la psicologia cognitiva d’enfocament social han valorat la 

conversa com un espai privilegiat per desenvolupar aprenentatges en el context escolar: “Tant les 

recerques actuals de diferents àmbits educatius com les propostes innovadores d’ensenyament 

consideren que la conversa és un factor clau en el procés d’aprenentatge escolar” (Ribas i Vilà, 

2005: 5). Per aquest motiu l’experiència pràctica que s’analitza en aquest estudi contempla el 

desenvolupament d’una conversa, en aquest cas sobre lectures literàries.  

 

A continuació s’exposen algunes qüestions en relació a les formes que poden prendre aquests 

intercanvis seguint els conceptes següents: característiques de les converses, especialment de les 

produïdes en el context d’aula; tipus de raonaments que poden suscitar determinats 

plantejaments de conversa o discussió (grau de formalitat, enfocament, etc.); formes més adients 

                                                           
78 Vegeu aspectes sobre les actuacions del docent en la conversa a l’apartat 3.2.3. 
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per a l’aprenentatge des del punt de vista de la quantitat de participants (petit grup i gran grup) i 

del rol de l’adult en aquestes pràctiques.  

 

Al Diccionari d’educació, elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

i el centre de Terminologia Termcat,79 es defineix el concepte “conversa” com a: “activitat per 

treballar l’expressió oral, que consisteix en un intercanvi de missatges espontanis o preparats 

entre dos o més interlocutors” (2011: 89). Aquesta definició sembla incompleta o imprecisa, ja 

que no totes les converses tenen la finalitat de treballar l’expressió oral encara que, evidentment, 

el mitjà pel qual es comunica és l’oralitat i, d’alguna manera, es desenvolupa aquesta capacitat 

pel fet d’organitzar les idees que es volen transmetre i incorporar noves formes d’expressió. En 

qualsevol cas, les converses poden ser també el mitjà pel qual aprendre i desenvolupar el 

pensament.  

 

En l’estudi de les converses, Tusón (1995: 60) recull la proposta d’Hymes (1972) sobre els 

elements que les configuren i que cal tenir en compte: situació (lloc espacial i temporal i escena 

psicosocial), participants (característiques socioculturals i relacions entre ells), finalitats (objectius 

globals o particulars), seqüència d’actes (organització de la interacció i dels temes), clau (grau de 

formalitat), instruments (canal, varietats de llenguatge), normes (d’interacció i d’interpretació) i 

gènere (tipus d’interacció i seqüències discursives).80 Es tracta d’elements que condicionen l’acte 

conversacional i que tenen unes característiques molt determinants quan es tracta de pràctiques 

d’aula que tenen com a finalitat el desenvolupament de l’aprenentatge. 

 

Les converses com a pràctiques d’aprenentatge es produeixen sovint en el context d’aula, que es 

caracteritza, segons Walsh, per ser un espai d’interacció social que té uns trets específics:  

 
“(…) we can say that classrooms are easy to identify and characterise as sites of social 

interaction. They have interactional features that are easy to recognise and they follow 

certain routines and procedures that set them apart from other social contexts such as 

business meetings or dinner settings” (2011: 25).  

 

Sánchez-Cano (2009: 35) estableix que en el desenvolupament de l’activitat de conversa a la 

classe cal considerar tres eixos: contingut (tema del qual es parla), gestió (organització per parlar) 

i context (on, quan i amb qui es parla). Tenint en compte aquestes qüestions, es poden concretar 

                                                           
79   Dirigit per Rosa Colomer (Termcat). 
80 L’anàlisi d’aquests elements es coneix amb l’acròstic speaking: situation, participants, ends, acts, key, 
instrumentalities, norms, genres. 
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els següents elements, que distingeixen la conversa en una aula de la conversa espontània o 

produïda en un altre entorn:  

 
─ La finalitat que planteja: generalment es pretén promoure l’aprenentatge d’aspectes 

concrets. Les converses produïdes en altres contextos no acostumen a tenir aquest 

objectiu, malgrat que es puguin produir aprenentatges, en molts casos, inesperats.  

 

─ El rol dels actors participants: la diferència entre el rol que desenvolupen els aprenents i el 

mestre és evident; no obstant, els alumnes d’un mateix grup també exerceixen rols 

diferenciats, més o menys explícits, de lideratge, d’obediència o docilitat, que acostumen 

a perpetuar-se a causa de les dinàmiques compartides en un mateix grup al llarg del 

temps.81  

 

─ L’espai i el temps: les característiques físiques i materials del lloc on es duen a terme les 

converses influeixen decisivament el tipus de pràctica. L’aula és un espai conegut pel 

grup, on la disposició dels elements i el tipus de documents i recursos que els alumnes 

tenen a l’abast determinen les possibilitats i l’enfocament de la conversa. De la mateix 

manera, el moment del dia i la durada de la proposta influeixen els tipus d’intercanvi que 

es poden produir.  

 

Cadascun dels elements que distingeixen les situacions conversacionals que es produeixen en una 

aula, de les que es duen a terme en altres contextos, es poden concretar de formes diverses, de 

manera que trobem una àmplia gradació entre pràctiques dinàmiques i productives i activitats 

rígides i ineficaces. Així, hi ha converses on l’objectiu d’aprenentatge és compartit i la veu de tots 

els participants va guiant el procés, el mestre fomenta les reflexions aprofundides i intenta 

trencar rols predeterminats i l’espai permet que tots els membres del grup es puguin mirar i 

tinguin a prop materials que promoguin la relació d’idees o la cerca d’informació. I, en sentit 

contrari, hi ha dinàmiques que tenen l’esquema d’un interrogatori, on el mestre és l’únic que 

pregunta, i la distribució de l’aula reflecteix clarament les dificultats per establir una conversa real 

amb la participació de tots els membres del grup.  

 

                                                           
81 Les converses amb alumnes d’edats (i grups classe) diferents poden suposar la incorporació de noves maneres 
de procedir, però són menys habituals a les escoles. 
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En aquest punt, convé fer notar que moltes de les pràctiques d’aula que s’anomenen converses, 

per la inèrcia de la tradició, en realitat no ho són perquè prenen la forma de qüestionaris orals, en 

què l’alumne ha d’alçar el braç per demanar la paraula i es dirigeix bàsicament a l’adult, que és 

qui formula les preguntes i reparteix els torns.82 En molts casos no es donen les condicions per al 

diàleg o la discussió, de manera que no es promou el contrast d’idees ni l’elaboració de reflexions 

més profundes, aspectes necessaris per al desenvolupament de l’aprenentatge. 

 

En aquest sentit, Nussbaum (2005) considera que el camí de l’aprenentatge, és a dir, el camí que 

traça un individu per apropiar-se dels recursos culturals d’un determinat context, es realitza 

sempre a través del diàleg, que es pot produir amb un interlocutor o amb altres coneixements. 

Aquest diàleg és sempre: “una confrontación de ideas, una reconstrucción de saberes, una 

discusión” (2005: 19).  Situa el concepte discussió al llarg d’un contínuum de diverses formes 

d’interacció que comprèn tant la conversa com el debat i la disputa. En el context d’aprenentatge 

la discussió s’apropa a la conversa formal i s’entén com un espai discursiu de deliberació, 

d’intercanvi i confrontació de punts de vista i de construcció d’idees. Es tracta de defugir la 

conversa informal, en què es posen en joc qüestions relacionades amb la identitat dels 

participants, i encaminar aquesta pràctica cap a la discussió formal en què s’articulen dos o més 

punts de vista sense que això afecti les relacions o imatges personals. En aquest sentit, afirma que 

l’efectivitat de la discussió ve determinada per quatre paràmetres: complementarietat (els papers 

d’expert i d’aprenent s’articulen i s’alternen sense que això suposi un problema en la relació entre 

ells), cooperació (un tipus d’acord que permet treballar conjuntament), finalitat (es pretén un 

objectiu en relació a continguts i sabers) i formalitat (pel que fa als torns de paraules i al 

tractament del tema).  

 

Convé recordar que malgrat les diferències semàntiques dels termes conversa o discussió en 

aquest estudi s’utilitzen indistintament aquests mots, i altres com ara intercanvi oral, amb la 

intenció de designar pràctiques de comunicació i intercanvi d’idees i pensaments que tenen la 

finalitat de desenvolupar raonaments cada vegada més complexos i precisos. Si bé la dinàmica 

que es planteja i s’analitza a la part pràctica d’aquesta recerca pretén iniciar els alumnes en la 

conversa formal i en la contraposició d’opinions, com a elements propis de la discussió, al mateix 

temps es promou que l’alumne s’expressi lliurement en relació a la recepció d’un text literari,83 de 

                                                           
82 Vegeu algunes idees sobre aquest tema en el plantejament de la conversa per a la part pràctica de la recerca 
(part II; apartat 5.1.1). 
83 Vegeu els aspectes característics de la conversa literària als apartats 3.2.2 i 3.2.3.  
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manera que aquest format implica la conjunció de diferents formes d’intercanvi al llarg de tota la 

situació conversacional (idees personals vinculades a la comprensió, contraposició de valoracions i 

situacions més pròpies de converses informals, com ara solapaments o comentari de vivències).84  

 

Les diferents formes de conduir una conversa poden desenvolupar diferents tipus de raonaments. 

En una situació d’intercanvi d’idees, per contraposar opinions, per arribar a consensos, per 

exposar els pensaments més racionals o íntims, es produeixen tres “formes de conversar i de 

pensar” definides per Mercer (2006: 116) de la següent manera:  

 
─ La conversa de discussió: es basa en el fet d’estar en desacord i acabar prenent decisions 

individuals tenint en compte els intercanvis efectuats, que acostumen a ser breus, per 

expressar dubtes i refutacions. 

 
─ La conversa acumulativa: es produeix quan els parlants construeixen un coneixement 

comú, no críticament sinó des d’una òptica positiva. Sovint hi apareixen repeticions, 

reformulacions i confirmacions. 

 
─ La conversa exploratòria: quan els participants tracten de manera crítica i constructiva les 

idees dels altres. Les afirmacions es plantegen per considerar-les conjuntament. Es 

qüestionen i es defensen les posicions, però és necessari justificar i oferir hipòtesis 

alternatives davant d’aspectes dubtosos. Finalment, s’arriba a un acord conjunt que 

evidencia el progrés. Probablement, es tracta d’una forma de conversa més complexa que 

les anteriors, pel fet que les aportacions es justifiquen i, per tant, cal elaborar raonaments 

més sòlids, que permetin avançar en l’aprenentatge. 

 

Mercer (2006) apunta que es tracta de formes d’anàlisi de diferents maneres de conversar que 

porten implícites diferents formes de pensar o d’interpensar, ja que l’experiència dialògica 

modela les formes individuals de pensament (2008). Estableix que la conversa hauria de tendir 

cap a formes d’interpensar, és a dir, d’ús del llenguatge en la realització d’una activitat 

intel·lectual conjunta; un aspecte clau en qualsevol fita humana (Mercer, 2009: 19). També 

assenyala que el professorat hauria de promoure l’ús de la conversa exploratòria, que és la menys 

freqüent a l’aula, i que hauria de conduir a formes més reflexives i aprofundides de comunicació.  

 

                                                           
84 Cal tenir en compte que l’experiència es du a terme amb alumnat d’entre set i vuit anys, que d’alguna manera 
s’inicia en una estructura de conversa de caràcter formal. 
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En aquesta línia, Sánchez-Cano (2009: 31) diferencia dues dimensions de l’aprenentatge que es 

produeixen en la conversa: la dimensió lineal i la cíclica. La primera es caracteritza pels processos 

de designar i descriure fets i idees, mentre que la segona implica processos recursius, que es 

basen en reprendre les mateixes idees per fer-ne una nova interpretació. Aquesta forma de 

retornar a conceptes expressats per obtenir noves perspectives i establir relacions amb altres 

conceptes pot donar lloc a “la transformació de l’experiència en coneixement”, és a dir, en 

aprenentatge. 

 

Les pràctiques reflexives desenvolupades a l’escola acostumen a suscitar preguntes sobre les 

característiques de la conversa que afavoreixen l’aprenentatge: quin tipus d’interacció sembla 

més productiva en aquest sentit, quin és el paper del mestre en les discussions85 o si es poden 

establir pautes d’actuació o instruments86 que permetin millorar les converses entre el docent i 

els alumnes o entre iguals (Ribas i Vilà, 2005).  

 

Un dels aspectes que determina la forma i la qualitat de les converses a l’aula té relació amb la 

quantitat de participants, amb el desenvolupament de propostes en petit o en gran grup. Les 

converses en una aula convencional acostumen a produir-se en un grup nombrós, un fet que pot 

ser interessant per promoure la socialització, augmentar la pertinença a un grup social i garantir 

que tots els alumnes comparteixin uns determinats referents. Tanmateix, la majoria d’estudis 

aposten per la dinàmica en petit grup com a forma més útil de conversar per aprendre. 

 

En aquest sentit, segons Palou (2008: 31), hi ha diverses veus que manifesten la necessitat de 

desenvolupar converses amb pocs participants perquè es pugui produir un veritable diàleg, el que 

anomena una actitud dialògica, que no es pot generar, encara que sembli paradoxal, “sense certa 

intimitat”. En aquesta línia, estableix que cal: “organitzar l’aula de manera que hi hagi un espai 

important per a la producció conjunta entre l’ensenyant i un alumne o un petit grup d’alumnes, 

com també per a la producció conjunta entre els mateixos alumnes” (2008: 31).  

 

Els grups de discussió, que es proposen amb l’objectiu de debatre i de confrontar opinions, 

requereixen d’un nombre equilibrat ─ni poc, ni massa─ de participants, tal com manifesta Suárez: 

 

                                                           
85 Vegeu aspectes sobre el paper del mediador al subapartat 3.2.3. 
86 En aquest sentit la recerca pretén analitzar el funcionament d’una pauta d’arguments en activitats de conversa 
(vegeu apartat 5.1.3 i cap. 9).  
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“Si realizamos un grupo de discusión con pocas personas, es decir, excesivamente pequeño, 

no daremos cabida a la existencia de diversidad de posiciones o puntos de vista respecto al 

fenómeno que exploramos. En sentido inverso, si llevamos a cabo un grupo con demasiadas 

persones, muy probablemente, algunas de ellas no participarán o no se implicarán lo 

suficiente en el discurso emitido” (2005:27). 

 

El que presenta un acord generalitzat és la necessitat que les converses es plantegin amb alumnat 

heterogeni, divers, i que s’enfoquin cap al treball cooperatiu; en paraules de Pujolàs: “els alumnes 

no solament aprenen perquè el professor els ensenya, sinó perquè cooperen entre si, tot 

ensenyant-se els uns als altres” (2005: 58). 

 

Segons Nussbaum (2005: 25), des dels anys seixanta els enfocaments cooperatius de 

l’ensenyament han donat molta importància al treball en grup. En primer lloc, estableix que en 

aquest tipus d’activitats les possibilitats de participació de tots els membres augmenten respecte 

a les propostes en gran grup. En segon lloc, si no hi ha la presència del mestre com a “autoritat 

avaluadora” els participants tenen més llibertat per verbalitzar les seves idees encara que 

aquestes acostumin a ser menys elaborades. Un dels aspectes determinants en aquesta situació 

és precisament el rol de cada alumne, que es pot veure accentuat en aquesta situació. Així, en 

alguns casos aquesta pràctica deriva en converses informals o conflictes a causa de la manca 

d’organització de l’alumnat, de les tasques a realitzar i de les formes de procedir i, alhora, per la 

falta de regularitat de l’aplicació d’aquesta activitat. 

 

Un dels reptes que es planteja l’escola és com aplicar propostes que permetin una conversa 

fructífera per a tots els participants, arribant a un gran nombre d’alumnat. En aquesta línia, un 

altre aspecte que cal tenir en compte per conèixer la qualitat d’una situació conversacional és el 

rol que adopta l’adult i el tipus d’aportacions que promou. Els intercanvis comunicatius que es 

produeixen en el context escolar acostumen a caracteritzar-se per l’asimetria: del mestre a 

l’alumne, de l’expert a l’aprenent. Algunes recerques han demostrat que moltes pràctiques 

escolars no contemplen la idea de “compartir” (Colomer, 2002c: 16). El paper de la mediació de 

l’adult esdevé clau en aquest sentit. Segons Walsh, hi ha alguns indicis per conèixer quin tipus 

d’interacció es produeix a l’aula: 

 
“Detailed examinations of classroom discourse reveal how interactants collectively co-

construct meanings, how errors arise and are repaired, how turns begin, end and are passed 

or seized. We can identify specific features of the discourse that help us understand how 

teaching and learning are accomplished. Features like direct error correction, wait-time, 
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teacher echo, display questions and so on provide vital clues as to the way in which 'space for 

learning' is either opened up or closed down” (2011:25-26). 

  

Mercer exposa que l’activitat conjunta pot arribar a ser molt profitosa si es genera entre 

“persones creatives” (2009: 21) i es guia adequadament, però també adverteix de les confusions 

que pot generar si es converteix en un conjunt de veus sense rumb o en un cercle redundant, que 

pot estroncar aportacions interessants i reeixides i acabar donant resultats mediocres. En aquest 

sentit, Nussbaum (2005: 24) també assenyala que la discussió és un “gènere fràgil” que pot 

derivar fàcilment en conversa informal o disputa, un fet que és més habitual quan els alumnes 

esperen que el docent dirigeixi la interacció des de l’autoritat. En aquest cas, la tasca de mediació, 

que s’exposa més exhaustivament a l’apartat 3.2.3, és determinant.  

 

En termes generals, qualsevol pràctica educativa, com ara la conversa, es construeix sobre un 

enfocament teòric determinat, sobre una forma d’entendre com aprenen els infants, què se’ls 

hauria d’ensenyar i quina és la millor manera de fer-ho (Mercer, 2006). En aquest sentit, les 

formes de plantejar una conversa estan estretament vinculades a les creences del docent.87 Palou 

(2008b) distingeix els termes creences, representacions i sabers dels mestres i, partint de les 

aportacions d’autors diversos, estableix que: les creences poden variar i es consideren aspectes 

cognitius i emocionals de caràcter personal, les representacions són sistemes compartits i 

consolidats per un grup social i els sabers són estructures cognitives vinculades a un coneixement 

acceptat i validat per la comunitat científica. Aquest conjunt d’idees, que s’originen en relació als 

trets de la pròpia personalitat i a l’experiència com a aprenents i com a professors, determina el 

disseny i l’aplicació de les propostes didàctiques. 

 

Freinet és un dels pedagogs que “va saber traslladar a la pràctica docent tot un ideari teòric ben 

fonamentat” (Amat, 2014: 221), tenint en compte el procés d’aprenentatge i no només el 

resultat, valorant l’acció i l’expressió com a base de la pedagogia, donant la paraula als infants, 

acollint els seus pensaments, debatent en assemblea i compartint opinions, textos i vivències. 

Gómez i Vilaplana, al pròleg de l’obra de Madeleine Porquet (2001), recuperen algunes de les 

aportacions de Freinet i es refereixen a la tasca del mestre en els actes d’expressió i comunicació 

a l’aula en els termes següents:  

 

                                                           
87 En alguns casos, els docents estableixen de manera rotunda una falsa dicotomia entre teoria i pràctica. Quan 
això succeeix es fa difícil millorar la qualitat de les propostes didàctiques; de manera inconscient el mestre es 
troba atrapat en una dinàmica poc fructífera per al desenvolupament de l’aprenentatge. 
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“Per donar la paraula a l’infant cal establir les maneres, els vehicles. Cal facilitar el camí 

perquè la criatura parli, s’expressi. Si no hi ha situacions establertes per parlar, per escoltar, 

per expressar-se... difícilment podrem considerar l’expressió lliure dels infants com a base de 

la construcció del coneixement. Posar-se al servei de la creativitat i de la lliure expressió dels 

infants implica forçosament que el mestre dissenyi, construeixi, vigili i controli els 

mecanismes que ho fan possible” (2001: 14-15). 

 

Autors com Chambers (2007b) o Wells (1988) reflexionen al voltant de l’acte de parla que 

s’esdevé en una conversa literària. Wells (1988) afirma que en les reflexions teòriques al voltant 

de la naturalesa de la conversa els termes més utilitzats són “compartir idees” o “intercanviar 

opinions”, però l’ús d’aquest tipus d’expressions no significa que la posada en pràctica d’activitats 

conversacionals garanteixi que el receptor adopti les idees, els coneixements o les opinions de 

l’emissor. Chambers recull aquesta concepció però també estableix que parlar en veu alta per 

expressar les pròpies opinions, verbalitzar-les, esdevé un acte reflexiu important que ajuda a 

desenvolupar el pensament: “El efecto público es que al poner sobre la mesa nuestros 

pensamientos ampliamos nuestra habilidad para pensar” (2007b: 33).  

 

Nussbaum (2005: 25) resumeix amb claredat que la discussió: “abre espacios que permiten al 

individuo explorar nuevos conocimientos desde aquéllos ya asentados, verbalizar nuevas ideas y 

verificar, mediante su contraste con los demás, si éstas se hallan fundamentadas”. Així, el procés 

d’elaboració d’unes idees per ser expressades oralment  suposa un tempteig necessari, utilitzant 

un terme freinetià, o una forma de “provar el propi punt de vista”, en la línia del que estableix 

Piaget.88 Només a partir d’enfrontar-se a la comunicació de la pròpia opinió es pot anar construint 

pensament. Els alumnes aprenen parlant i esdevenen constructors actius dels seus propis 

aprenentatges (Wells, 1988). No obstant, perquè les converses a l’aula siguin efectives han de 

contemplar aspectes com: la quantitat de participants (tenint en compte que hi hagi espais per a 

l’expressió de tots), el grau de direcció de l’adult (que fomenti una situació exploratòria, en 

termes de Mercer (2006)), la finalitat (clara i compartida), l’espai o el temps (distribució dels 

participants que propiciï l’intercanvi i temps suficient per al desenvolupament dels raonaments 

personals). Cal vetllar perquè les formes d’organitzar i dur a terme les converses a l’aula 

promoguin una actitud dialògica (Palou, 2008). 

 

En conseqüència, la conversa pot ser una bona pràctica per promoure la reflexió literària, per 

formar lectors que puguin comprendre millor els elements que configuren les obres i puguin 

                                                           
88 Vegeu el que s’ha exposat sobre aquesta idea a l’apartat 3.1. 
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apreciar el fet literari. En aquest sentit, ens plantegem: aquest tipus de converses tenen algun 

element específic diferenciat d’altres formes de discussió a l’aula?, requereixen d’una mediació 

concreta si pretenen incidir en la formació lectoliterària? 

 

 3.2.2. La conversa en la formació del lector literari 

Aprendre a llegir literàriament implica, tal com s’ha exposat en el primer capítol, dominar els 

processos de comprensió i d’interpretació i ser capaç d’apreciar els aspectes propis d’una obra 

literària. Per poder entendre millor les convencions literàries és necessari eixamplar els horitzons 

de la lectura personal: “Las maneras de explorar las obras literarias, de decir y disentir sobre elles, 

no se configuran de manera aislada sino en la fricción de lo individual con la herencia y los otros 

contemporáneos” (Siro, 2005: 47). En aquest punt, convé saber quines reflexions i experiències 

s’han dut a terme en relació a les converses literàries a les aules, per poder respondre què 

significa exactament conversar o discutir sobre una lectura literària. 

 

Les converses literàries a l’aula poden resoldre una de les carències detectades en el 

plantejament de la didàctica de la literatura: la consideració del lector (com relaciona els seus 

coneixements amb la lectura, les estratègies que utilitza per a la construcció de significats o com 

elabora l’apreciació valorativa del text) (Mendoza, 2004: 57). Es tracta de plantejar propostes 

interactives per a la formació literària amb el propòsit d’atendre tot el que té a veure amb el 

lector i la seva recepció de l’obra i ajudar-lo a formar el gust literari. En aquest sentit s’expressa 

Colomer (2005): 

 
“Para la escuela, las actividades de compartir son las que mayor responden a ese antiguo 

objetivo de 'formar el gusto' (...) porque contrastar la lectura propia con la realizada por otros 

es el instrumento por excelencia para construir el itinerario entre la recepción individual de 

las obras y su valoración social” (2005: 195). 

 

La pràctica de conversa literària a l’aula ha estat més habitual en contextos anglosaxons, tot i que 

la idea que la resposta afectiva del lector pot influir en la comprensió de l’obra s’ha anat estenent 

(Colomer, 2015). Es tracta d’una activitat que caldria dur a terme a l’aula de manera recurrent, 

per tal de crear una comunitat lectora que se senti el llenguatge i la literatura com a part 

important del grup, com a quelcom que els pertany (Cairney, 1992). 

 

En la formació del judici d’una obra hi intervé, necessàriament, el contrast amb les opinions dels 

altres, una certa “comparació o convalidació” ─per expressar-ho usant termes de Mercer (2006: 
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25)─. A més, tan sols construint un criteri literari aprofundit, essent capaç de reconèixer els 

motius pels quals una determinada obra mereix ser llegida o rellegida, es pot construir una 

trajectòria lectora sòlida.  

 

En l’aprenentatge de la lectura literària la conversa és essencial perquè molts dels agents 

implicats no saben què pensen fins que troben l’espai que els empeny a organitzar d’alguna 

manera les idees que els suggereix la lectura per tal d’expressar-les oralment. La transmissió de la 

pròpia recepció en el marc d’un intercanvi oral permet “donar forma als pensaments i a les 

emocions” que la lectura suscita: 

 
“En esencia, hablar de literatura es compartir una forma de contemplación. Es una manera de 

dar forma a los pensamientos y emociones excitados por el libro y por los significados que 

construimos juntos a partir del texto: ese mensaje controlado imaginativamente, que el autor 

envía y que nosotros interpretamos de cualquier modo que creamos útil o placentero” 

(Chambers, 2007b: 27).  

 

Chambers (2007b) planteja l’enfocament Tell me (1993),89 on fa referència al que anomena “tres 

situacions compartides” destacables que s’esdevenen en moments de conversa literària: 

 
─ Compartir l’entusiasme, es produeix sovint a l’inici de la conversa, quan els infants 

reconten el que ha succeït en la lectura i, molt especialment, quan comenten els 

elements, de qualsevol tipus, que els han agradat. 

 

─ Compartir els desconcerts que els ha generat la lectura és una forma d’endinsar-se en la 

interpretació del sentit de l’obra i dels seus aspectes constitutius. 

 

─ Compartir connexions és el moment en què els alumnes cerquen relacions i construeixen 

patrons literaris a partir de la memòria de les pròpies vides i dels elements que han 

detectat en altres lectures. 

 
Es tracta de crear activitats i contextos que permetin “un aprenentatge social i afectiu” de la 

lectura literària (Colomer, 2005: 144). Desenvolupar espais de lectura a l’escola tal com funciona 

socialment, amb un clima propici al comentari, a la recomanació i a l’intercanvi. En molts casos, 

en el desenvolupament de les discussions en què intervé la totalitat d’alumnat, és gairebé 

                                                           
89 Tell me és una proposta, un enfocament pràctic, d’aplicació de converses literàries en el context escolar. Les 
idees d’aquest model s’extreuen de la traducció publicada el 2007 amb el nom Dime (vegeu referències 
bibliogràfiques al cap. 12). 
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inevitable que molts actuïn tan sols com a oients. Malgrat que aquest fet no significa que no es 

produeixi una actitud d’escolta que permeti l’aprenentatge, poder dialogar en petits grups 

garanteix la possibilitat que els alumnes interactuïn més entre ells i participin  més activament en 

un clima afectiu, favorable a les descobertes, tal com s’ha comentat a l’apartat anterior (3.2.1). En 

el cas de la conversa literària, la situació en gran grup permet incorporar la totalitat de l’alumnat a 

la dinàmica i també a l’imaginari compartit d’un determinat context, així com promoure la 

socialització del llibre, mentre que en petit grup pot ser més efectiva per atendre les estratègies 

interpretatives i aprofundir en els processos lectors de cada alumne.  

 

Tot i que encara s’han dut a terme poques recerques on es puguin observar els tipus d’intercanvis 

que es produeixen mentre els lectors discuteixen sobre literatura, sembla que els autors que han 

indagat en els aspectes d’adquisició de competències en l’àmbit literari ─com ara, Kiefer (1999), 

Arizpe i Styles (2004), Silva-Díaz (2005), Siro (2005), Chambers (2007), Sipe (2008), Fittipaldi 

(2008), Colomer (2005, 2012)─ es mostren partidaris d’aquest tipus de pràctiques. Propostes que 

permetin contrastar opinions i reformular pensaments sobre les obres i els seus elements 

constitutius (Manresa i Silva-Díaz, 2005). 

 

Tauveron es refereix als intercanvis orals com una pràctica primordial en el tractament de la 

literatura a l’escola i ho expressa en els termes següents:  

 
“Les échanges oraux. Ils ont une importance capitale pour parler des textes, faire parler les 

textes, se parler sur les textes. (...) Dès la fine de toute lecture, et surtout quand le texte est 

ouvert à une pluralité d'interprétations, il convient d'accueillir les réactions orales spontanées 

des élèves” (2002: 160).   

 

En aquest sentit, els mestres han de defugir les propostes conversacionals que pretenen reduir la 

lectura a la unitat, és a dir, que cerquen respostes úniques i que guien l’alumne per un camí 

tancat. Cal recordar que la lectura és, per definició, plural (2002: 164). Dias-Chiaruttini (2009) 

analitza diferents activitats en què es dialoga sobre literatura (entrevistes i debats interpretatius) i 

posa de manifest que els alumnes no sempre comprenen que la discussió literària no cerca 

obtenir una resposta tancada i única sobre el text, a diferència del que succeeix en discussions 

sobre altres aspectes curriculars; ara bé, també apunta que potser aquesta actitud en recerca 

d’una resposta suposa un impuls a la participació dels alumnes. Les interaccions verbals són 

ocasions en les quals cada alumne pot aprofundir en la seva pròpia comprensió en comparació 

amb la dels altres (Tauveron, 2002). En aquest mateix sentit s’expressa Silva-Díaz: 
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“Es posible que los participantes en estas discusiones avancen de forma más acelerada en la 

comprensión de los textos literarios cuando explicitan y contrastan su experiencia de lectura, 

sus hallazgos y sus dudas. La discusión permite compartir los significados construidos durante 

la experiencia y ayuda a que lo comprendido se convierta en lenguaje, al tener que 

explicitarse ante los demás. Las conversaciones sobre literatura crean en el aula comunidades 

interpretativas en las que cada lector puede ofrecer al colectivo sus significados, incluso los 

más personales y recibirlos de vuelta, con la impronta de los demás, transformados, pero no 

menos propios” (2006: 135). 

 

Les converses amb els alumnes també són una oportunitat de saber si han incorporat molts dels 

conceptes literaris tractats a l’aula i que prenen sentit, esdevenen necessaris, en el moment en 

què es vol parlar d’una lectura, dels impactes, de les descobertes o de les incomprensions sobre 

determinats aspectes. Al mateix temps, tal com apunten Munita i Manresa (2012), cal aprofitar la 

necessitat de comunicar aspectes literaris per oferir als alumnes un metallenguatge literari90 que 

els permeti tenir nous coneixements, però sobretot analitzar millor les obres i poder expressar les 

seves interpretacions. En paraules de Colomer: 

 
“Si se les deja hablar sobre los libros y se les escucha, podrá saberse también si usan 

realmente los conceptos y las palabras que se les han dado para interpretar su lectura (…). 

Enseñar a hablar, a argumentar, a usar el metalenguaje literario es una de las líneas básicas 

de la enseñanza de la literatura en la escuela. Es lo que permite que los niños puedan juzgar 

los cuentos leídos a partir de análisis realmente literarios” (2005: 89). 

 

Els estudis en aquest àmbit defensen la discussió literària com un espai de construcció de sentit, 

on el lector ha d’aprendre a interrogar el text. Una proposta que es mostra realment eficaç quan 

esdevé una pràctica constant, aplicada a llarg termini (Munita i Manresa, 2012). Es tracta d’una 

activitat favorable per fer que el lector prengui consciència de les funcions que fan els diferents 

elements en una obra i pugui pensar sobre els propis processos d’interpretació: “La discusión 

literaria, entendida así como un instrumento mediador especialmente fértil para la progresión 

interpretativa de niños y jóvenes, asoma como un procedimiento que consolida la formación del 

lector literario” (Munita i Manresa, 2012: 123). 

 

No es tracta tan sols de conversar lliurement sobre les lectures, sinó de fer-ho amb l’objectiu de 

millorar la capacitat de lectura literària i d’augmentar el coneixement de llenguatge i de saber 

literari. En aquest sentit Dias-Chiaruttini (2007: 153) usa el terme “debat literari”, que defineix 

seguint els paràmetres de Kerbrat-Orecchioni (1990), com una discussió organitzada i formal. Es 

tracta d’una discussió al voltant d’una qüestió precisa, d’un problema sobre un aspecte textual, de 

                                                           
90 Vegeu apartat següent (3.2.3) sobre el paper de la mediació. 
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l’actitud d’un personatge, de la identificació del gènere o de la justificació d’una paròdia. Es tracta 

de pràctiques de conversa basades en l’observació atenta dels elements de les obres, per 

estimular, en paraules de Kiefer (1999: 74): “un 'ojo cuidadoso', una atención cuidadosa a los 

detalles, a observar y a apreciar”.  

 

En l’estudi de Dias-Chiaruttini (2007: 160), l’autora recull que les formes més habituals de 

conversa  que influeixen en els processos d’elaboració del sentit s’estructuren en dues parts: la 

primera, té per objectiu reformular la història, recordar-la per comprendre-la i interpretar-la; la 

segona, consisteix en fer que els alumnes prenguin posició davant del text. Es tracta de començar 

amb un treball de caràcter enunciatiu per passar a qüestions més pròpies de l’argumentació. En 

aquest estudi afirma que en cadascuna de les fases el rol del mestre serà diferent, tal com 

s’exposa en el proper apartat (3.2.3). En aquest procés de debat, els alumnes prenen rols 

diferents, hi ha qui regula la discussió, qui fa nombroses aportacions, qui ofereix totes les 

respostes a les qüestions col·lectives que es plantegen (Dias-Chiaruttini, 2007). En diàlegs en 

parelles, Tauveron (2003: 9) també observa com hi ha alumnes que tenen un paper molt 

determinat: els que no pregunten ni responen, els que fan moltes preguntes però no saben 

respondre-les i els que no es formulen interrogants sobre el text però que, gràcies a l'impuls de 

les interrogacions de la parella, troben respostes que no haurien obtingut abans. Els tipus 

d’intervencions dels lectors també varien, òbviament, en funció d’aspectes com: el bagatge 

personal i el context social de cadascú, les característiques de les lectures, el tipus de conversa 

que estiguin acostumats a realitzar a l’aula, la freqüència d’aquesta pràctica i el tipus de mediació.  

 

Pel que fa al grau de formalitat d’aquestes converses, Mendoza estableix que les activitats de 

discussió espontànies i amb un cert component lúdic, pròpies de les primeres etapes educatives, 

acostumen a donar pas a una segona fase, que no sempre s’introdueix amb la gradació adequada, 

en què: “las pautas iniciales lúdicas y de proyección recreativa son sustituidas por pautas de 

análisis académico, dejando de lado la espontaneidad de la expresión de opiniones personales y 

de los comentarios informales” (2004: 178). Aquest fet pot provocar en els alumnes una certa 

frustració. Cal que les converses vagin incorporant, progressivament, elements de reflexió crítica i 

d’argumentació literària, al costat d’expressions de caràcter més personal; es tracta d’un camí que 

s’ha de construir des de les primeres edats. 

 

Així doncs, quan es planteja què cal debatre sobre literatura o què significa conversar sobre una 

lectura literària, la resposta inclou els aspectes de comprensió, interpretació i valoració, tractats a 
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l’apartat 1.1.3, que es concreten en l’observació, l’anàlisi i la reflexió sobre elements de les obres 

per poder copsar-ne el sentit i el valor en la seva globalitat. 

 

Una de les preocupacions dels mestres és saber si els intercanvis orals són profitosos per als 

alumnes, un aspecte difícil de mesurar, però sobre el qual s’aporten algunes reflexions en la part 

pràctica d’aquest estudi. En aquest sentit, els escrits personals elaborats després de la conversa 

poden ser una bona forma de promoure la reflexió i d’avaluar la comprensió construïda en els 

intercanvis orals (Dias-Chiaruttini, 2007: 166). Tanmateix, el que sembla rellevant és que les 

converses suposen per a molts infants uns espais de construcció com a lectors, a més d’incidir en 

altres qüestions personals. Seguint les reflexions de Reuter (1996), les propostes de conversa 

sobre lectures literàries permeten que l’infant i l’escola es puguin acceptar millor i que 

l’ensenyament-aprenentatge de la literatura  pugui ser un lloc des d’on es contempli la formació 

completa de l’alumne: 

 
“Il peut enfin contribuer à ce que les enfants (au moins certains d’entre eux) et l’école 

s’acceptent mieux: le sujet trouvant un espace pour se dire dans sa globalité, avec la 
médiation de la littérature; l’école acceptant ici ─à certaines conditions─ la subjectivité de 
personnalités en construction sans l’opposer à la nécessité de s’approprier des savoirs. Ainsi 
conçu ─à certains moments─ l’enseignement-apprentissage du littéraire pourrait devenir un 
lieu transitionnel entre formation du sujet et formation scolaire” (Reuter, 1996: 21). 

 

Per tant, convé dissenyar intervencions didàctiques basades en la creació de contextos i 

pràctiques estimulants que permetin que l’alumne s’adoni de com la literatura cerca la nostra 

implicació emotiva, interroga la nostra realitat des del llibre, estableix construccions entre els 

elements, utilitza detalls per a l’elaboració de sentits globals (Colomer, 2001). Es tracta, doncs, de 

compartir i no tant d’impartir (Osoro, 2007). En definitiva: “Fer servir la lectura cooperativa amb 

intercanvis que afavoreixin les estratègies interpretatives, crítiques i inferencials, amb atenció als 

aspectes estètics i emocionals (Colomer, 2009: 10). 

   

3.2.3. El paper de la mediació 

En el procés d’aprenentatge, el paper de l’adult, del mestre, és rellevant. En paraules de Freinet: 

“el respecte al pensament del nen és una cosa essencial, però sabem també que no hi hauria 

educació si no hi hagués influència, directa o indirecta, dels educadors sobre els nens” (1972: 42).  

 

Aprendre a interpretar i a gaudir de les lectures literàries implica un determinat paper de l’adult 

que exerceix de mediador. La construcció de l’aprenentatge literari, com tots els aprenentatges 

significatius, parteix de l’alumne, dels seus coneixements previs, dels seus interessos, de les seves 
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inquietuds, però requereix de la tasca orientadora i estimulant de l’adult (Amat, 2010b: 35). 

Colomer i Camps ho expressen en els termes següents: 

 
“Aprendre és una activitat constructiva que ha de dur a terme l’aprenent. Per a aquesta tasca, 

però, resulta indispensable la intervenció de l’adult, que ha d’exercir una funció de mediador 

a partir dels coneixements que l’alumne posseeix” (1991: 81). 

 

Convé, doncs, centrar la mirada en les actuacions del mestre durant el desenvolupament de les 

discussions per conèixer: quines actuacions acostumen a fer els mestres, quines poden fomentar 

l’aprenentatge i, sobretot, quin paper ha d’exercir el mediador d’una conversa per tal d’afavorir la 

reflexió literària.  

 

Segons Walsh (2011), es pot saber la qualitat de la interacció, de la conversa, a l’aula segons 

l’actuació del mestre. En aquest sentit, cal plantejar-se qüestions, com ara: en quina mesura els 

docents inclouen o exclouen els estudiants de la interacció? o com són les oportunitats 

d’aprenentatge que l’adult crea? (2011: 26). Es tracta d’observacions genèriques que poden ser 

útils per saber quin paper desenvolupa l’adult i quin tipus de rol promou entre els alumnes en una 

situació conversacional. 

 

Quant al tipus d’actuació del mestre en les converses, Mercer (2006: 39) cita diferents estudis per 

concloure que, en general: els professors no toleren els silencis llargs després de fer una 

pregunta, quan en realitat si deixessin més temps per respondre podrien estimular un nombre 

més alt de reflexions; demanen respostes curtes i que designin fets concrets, de manera que 

poden “inhibir l’activitat intel·lectual dels alumnes”, i acostumen a insistir perquè es formulin 

“respostes correctes”, fet que provoca certa confusió entre els alumnes sobre el que és realment  

important en el seu aprenentatge (el que saben, com ho diuen o el que creuen que els adults 

esperen d’ells).  

 

Les seqüències d’interacció més usuals acaben reduïdes a l’estructura coneguda com a “IRF” o 

“IRE” (initiation-response-feedback/evaluation) (Mercer, 2006; Moore i Nussbaum, 2013) i, en 

canvi, quan els docents usen altres formes de comunicació, com per exemple, mostrar les seves 

pròpies reflexions, obren la possibilitat que els alumnes també ho facin, de manera que es puguin 

produir raonaments més llargs i elaborats, en qualsevol cas, més significatius per a l’aprenent. 

Malgrat que les situacions de conversa són molt variades i no existeix una equivalència clara entre 

l’estona de parla i el desenvolupament de l’aprenentatge, el cert és que deixar temps i promoure 
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respostes llargues, desenvolupades, és un primer pas per fomentar l’aprenentatge (Mercer, 

2006). 

 

Nussbaum (2005: 24-25) recull la necessitat que el mestre plantegi amb claredat la finalitat de la 

conversa i desenvolupi aquesta pràctica de manera que els alumnes es deixin de preguntar “què 

vol la mestra de mi” per passar a preguntar-se qüestions com “quin és el meu punt de vista”, “de 

quina manera puc afrontar aquesta qüestió” o “quina és la meva experiència”. Estableix que la 

tasca del docent serà necessària per: evitar digressions o relats sobre anècdotes, centrant el tema 

sobre el qual es vol aprendre, i ajudar els alumnes a verbalitzar les idees, oferint els recursos 

lingüístics i discursius que els manquin i la terminologia precisa perquè es puguin expressar amb 

claredat i ordre i tinguin en compte el que volen dir i la manera de dir-ho. 

 

Mercer (2006) classifica els tipus d’estratègies que utilitzen els mestres en les seves intervencions 

a l’aula, que també són presents en la mediació de converses literàries, per acomplir tres funcions 

principals:  

 
─ Obtenir informació: obtencions directes o mitjançant pistes. 

─ Respondre al que diuen els alumnes: confirmacions, rebutjos, repeticions, elaboracions, 

reformulacions. 

─ Descriure aspectes importants de l’experiència compartida: frases usant “nosaltres” per 

recordar fets comuns, recapitulacions literals i recapitulacions reconstructives.  

 

Aquest darrer tipus d’intervencions suggereix la possibilitat de promoure el record de vivències 

compartides al llarg del temps, així com de lectures realitzades o de coneixements tractats a 

l’aula, per facilitar les relacions entre idees i la construcció d’aprenentatges sòlids. En aquest cas, 

és especialment significativa la tasca dels mestres que tenen contacte amb l’alumnat en un extens 

període de temps, que es mostren atents a tot el que s’esdevé a l’aula. Un aspecte que difícilment 

es pot dur a terme si el mediador no té aquest coneixement compartit.91 

 

Waite, Jackson i Diwan (2003; citat a Sánchez-Cano, 2009) suggereixen que, de manera genèrica, 

el mestre desenvolupi les funcions següents en una conversa a l’aula: 

                                                           
91 Ens referim, per exemple, a les situacions en què l’activitat és guiada per un investigador extern a l’escola que 
té menys coneixement del grup, de les seves característiques i de la seva quotidianitat. Aquesta qüestió es reprèn 
als apartats 5.1 (part II) i 8.4 (part III). 
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─    Fer preguntes sobre lectures o dades trobades i repetir-les per assegurar-se que s’han 

entès i per deixar temps per pensar les respostes. 

─    Desenvolupar oportunitats per a la discussió. 

─    Facilitar estones breus per crear grups de conversa informal per treballar o debatre 

petites qüestions. 

─    Utilitzar el llenguatge amb la finalitat de donar suport, evitant tons expressius que 

puguin indicar crítica o valoració negativa. 

─    Animar els alumnes a fer preguntes. 

─    Encoratjar-los a respondre les preguntes dels companys. 

─    Donar als alumnes prou temps per respondre i respectar els moments de silenci o les 

pauses que necessitin i no interrompre les seves aportacions. 

─    Reprendre les aportacions dels alumnes, citant el seu nom (“Com ha dit en...”).  

 

Es tracta d’un canvi en la concepció tradicional de l’espai d’aula. Així, el docent ha de promoure 

moments de conversa en gran grup i en petit grup, permetre situacions d’intercanvi més enllà de 

les que tingui establertes i, per tant, fer de la conversa una forma metodològica habitual. En el 

desenvolupament en petit grup, el mestre s’ha d’apropar al col·lectiu i prendre part en les 

discussions aplicant les mateixes estratègies. En les dues situacions l’estudiant és qui marca la 

trajectòria de l’intercanvi, tenint en compte el tipus d’aportacions que va fent. 

 

El mestre té la responsabilitat d’aplicar estratègies que permetin guiar i potenciar el 

desenvolupament de les habilitats i les capacitats de l’alumne per tal de potenciar el seu desig 

d’aprendre. En el cas de  la lectura, ha d’acompanyar-lo més enllà dels primers contactes afectius 

amb les obres: 

 
“(...) és el bon lector que continuarà sent si els adults que l’envolten alimenten el seu 

entusiasme en comptes de demostrar-se la seva competència, si estimulen el seu desig 

d’aprendre abans d’imposar-li el deure de recitar, si l’acompanyen en el seu esforç sense 

acontentar-se d’esperar-lo a la cantonada, si consenten a perdre vetllades en comptes de 

voler guanyar temps (...) si es neguen a convertir en càrrega allò que havia estat un plaer” 

(Pennac, 2008: 22). 

 

Centrant l’atenció en les pràctiques escolars d’ensenyament-aprenentatge de la literatura, es fa 

evident que, en molts casos, es continua produint la transmissió de conceptes literaris i 

d’interpretacions textuals de manera unidireccional: del docent a l’alumne. Rosenblatt exposa 

clarament aquesta situació:  
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“Los estudiantes se sientan, sin tomar parte, y miran al instructor o al profesor reaccionar 

ante las obres de arte. Si bien el alumno puede desarrollar cierto discernimiento por la 

apreciación del gusto del docente, esto tiende a ocultar la necesidad para el estudiante 

mismo de desarrollar un sentido personal de la literatura” (2002: 85).   

 

També és freqüent que a l’aula el mestre formuli qüestions amb la pretensió de conèixer el grau 

de comprensió d’una lectura o la interpretació d’un determinat element simbòlic, conduint 

l’activitat cap a una única resposta, de manera que els alumnes adopten un rol passiu en el seu 

procés d’aprenentatge i les activitats no aconsegueixen els objectius proposats. Wells (1988) 

exemplifica aquesta qüestió a partir de l’observació del comentari d’un conte a l’aula, en què es 

mostra com la mestra interroga els alumnes sobre la lectura amb la intenció que responguin 

ajustant-se als paràmetres d’interpretació que ella ha seguit, desestimant les qüestions que, 

sense ser errònies, simplement no s’adeqüen al que ella vol que responguin en cada moment. Es 

tracta d’una situació que Wells anomena “endevina què tinc el cap”, que és freqüent a l’aula i que 

constitueix una relació educativa fonamentada en la dependència dels alumnes cap al mestre a 

l’hora d’accedir al text.  

 

En aquest sentit, el mediador descobreix noves interpretacions en els comentaris dels alumnes 

quan deixa de ser un simple instructor que coneix totes les possibles respostes abans de 

pronunciar-se.  Així, el mestre hauria d’oferir l’ajuda necessària als alumnes i crear contextos rics i 

estimulants per tal que puguin desenvolupar el seu aprenentatge. Els mediadors haurien de 

fomentar espais on puguin aflorar les interpretacions dels infants i ajudar-los a ampliar-les i a 

desenvolupar-les. En paraules de Wells (1988: 267): “La responsabilidad es clara: interactuar con 

aquellos que están a nuestro cuidado de un modo tal que fomente y enriquezca su elaboración de 

significaciones”. 

 

Així, entre el desenvolupament lliure de la conversa entre alumnes sense mediació adulta i un 

intercanvi dirigit absolutament pel docent, sembla convenient apostar per una discussió 

semidirigida en què el mestre adopta un paper d’orientador, en graus diversos. A continuació es 

recullen les propostes de diferents autors en relació als tipus d’intervencions que el mestre hauria 

de fer en la mediació d’una conversa literària. 

 

L’enfocament correcte de la conversa sobre un text, segons Cairney (1992: 51), implica que el 

professor tingui en compte les qüestions següents:  
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─   Permeti que de manera freqüent els alumnes puguin escollir els textos sobre els quals 

volen parlar. 

─   Faci aportacions en relació a les respostes dels alumnes i als seus intents de construir 

significat. 

─   Introdueixi noves formes textuals amb objectius reals i no només escolars. 

─       Utilitzi estratègies per centrar l’atenció en el text. 

─      Faciliti coneixements sobre l’obra quan observi problemes de comprensió. 

─      Formuli preguntes obertes i tancades per estimular el pensament. 

─      Plantegi qüestions inductives i deductives. 

─      Ofereixi oportunitats perquè els alumnes manifestin el seu punt de vista personal. 

─      Guiï el diàleg cap a la construcció del significat. 

─      Intenti descobrir el que els alumnes volen saber abans de parlar de l’obra. 

─      Estimuli l’autodescobriment i promogui les situacions en què es comparteixen idees. 

 

Chambers (2007b) afirma que en la conversa o discussió en grups el mestre ha de desenvolupar 

un rol de moderador, de manera que els alumnes se sentin lliures a l’hora d’expressar les seves 

opinions sobre la lectura. Per tant, estableix la importància de començar amb una expressió 

oberta i receptiva com tell me (dime) ─usant els termes de l’autor─, una fórmula que transmet el 

desig de restar obert a tot tipus d’aportacions dels alumnes; d’aquesta manera ofereix temps per 

pensar abans de continuar amb preguntes més dirigides. Determina que iniciar la conversa amb 

preguntes del tipus “què creieu que significa...?” o “de què tracta exactament?” és una manera 

d’inhibir els alumnes i promoure que vulguin cercar respostes que siguin del gust del mestre, en 

comptes d’expressar les seves impressions a partir de les quals progressar en l’aprenentatge. 

Segons l’autor, es tracta que els alumnes puguin començar expressant aspectes obvis per anar 

avançant, amb l’ajuda de l’adult, en la descoberta de sentits més profunds, que precisen de més 

elaboració: “Es al compartir lo obvio cuando empezamos a pensar lo que ninguno de nosotros ha 

pensado antes” (Chambers, 2007b: 68). 

 

Seguint aquesta línia, Tauveron (2002: 160) estableix que el mestre ha de formular preguntes de 

la manera més general possible, per no predeterminar les primeres reaccions dels alumnes. Per 

aquest motiu, proposa que l’adult faci intervencions que no s’allunyin excessivament de les 

formes següents, centrades a promoure la participació: “i llavors?”, “què vols dir?”, “qui vol parlar 

sobre el que acabem de llegir?”. L’autora determina que després de tres o quatre sessions seguint 

aquest esquema, els infants ja saben què han de fer, de manera que en aquest punt el mestre 
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s’ha de dedicar, bàsicament, a distribuir els torns de paraula i, sobretot, a escoltar, evitant 

manifestar la seva aprovació o el seu desacord. També afegeix que convé qüestionar aspectes del 

text de manera discreta, per tal de no deixar al descobert determinats reptes o jocs que presenta 

l’obra i estroncar, així, prematurament, algunes reflexions. Afirma que aquesta estructura permet 

avançar en l’elaboració de reflexions encara que no es pugui catalogar d’aprenentatge organitzat. 

  

L’actuació del mestre varia en funció del moment de conversa. Així, Dias-Chiaruttini (2007: 160) 

exposa que en un primer moment el docent acostuma a utilitzar termes com “doncs”, “per tant”, 

per acompanyar els comentaris i les interpretacions dels alumnes que es realitzen en la primera 

fase de la conversa i, després, quan els alumnes han de prendre posicions i argumentar és quan es 

refereix més directament al text, reformula les seves propostes interrogatives per arribar a tots 

els alumnes, de manera que encoratja la construcció de diferents tipus de discursos. 

 

Partint de la idea que els contextos on es desenvolupen les discussions i els subjectes que hi 

participen són del tot heterogenis, es fa difícil establir pautes d’actuació acotades dels mestres; 

no obstant, Chambers (2007b) formula unes preguntes que poden servir d’ajuda pels docents a 

l’hora de conduir les sessions de discussió. Es tracta d’unes qüestions que divideix en: bàsiques, 

generals i específiques. Les qüestions bàsiques giren al voltant dels aspectes que han  agradat o 

desconcertat als alumnes i es poden aplicar en gairebé totes les situacions, les generals pretenen 

fomentar la reflexió sobre tot el procés lector i les específiques depenen de l’anàlisi dels elements 

que configuren l’obra sobre la qual es discuteix i dels alumnes amb els quals es produeix 

l’intercanvi. Tanmateix, destaca la importància que el docent escolti atentament les preguntes 

que els alumnes generen a partir de les seves pròpies reflexions. Cal conèixer d’on parteixen els 

alumnes, què els agrada i què pensen per fer-los evolucionar en les seves preferències i en la 

forma d’expressar-les (Colomer, 2005). 

 

En aquesta línia, és necessari deixar que els alumnes facin preguntes sobre les obres, que 

explicitin els seus interrogants sobre els diferents elements literaris, de manera que la conducció 

de la conversa estigui compartida amb l’adult que exerceix de mediador. Cairney (1992: 48) cita 

estudis diversos que reivindiquen la necessitat de centrar l’atenció en les preguntes dels alumnes, 

que es consideren fonamentals en el desenvolupament de l’aprenentatge, malgrat que a moltes 

aules continua predominant el discurs adult.  
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Per tant, és essencial plantejar les converses com a formes per acollir i fer progressar les 

valoracions sobre les obres. Tanmateix, convé evitar que la conversa s’instauri en l’expressió de 

temes personals i s’allunyi excessivament dels trets literaris, dels comentaris sobre l’obra llegida, 

en la línia del que apunta Nussbaum (2005, vegeu apartat 3.2.1). El fet que l’infant parli en 

primera persona, dels seus gustos i dels seus pensaments, pot derivar en altres expressions que, si 

bé és necessari emparar, també cal saber encaminar, reconduir, cap a l’observació detallada de 

l’obra i cap al seu “jo lector” ─considerant tot el que aquest concepte implica─. També és habitual 

que es produeixin friccions entre alumnes o que no s’arribi a posicions comunes; quan això 

s’esdevé cal que el mestre tanqui la discussió resumint clarament les opcions de cadascú (Dias-

Chiaruttini, 2007). 

 

Siro (2005: 87) estableix tres formes de mediació que esdevenen rellevants per al 

desenvolupament de discussions literàries de qualitat: promoure la connexió entre la interioritat 

dels lectors i la visió del món de l’autor; afavorir l’articulació de les interpretacions dels lectors 

amb els indicis textuals que les sostenen i proposar reptes que els facin adonar dels efectes 

produïts per determinats recursos expressius de les obres. 

 

Es tracta de tres formes d’ajudar a fer que els alumnes explicitin les seves idees sobre la lectura i 

aprenguin a vincular-les amb els elements propis de l’obra i amb les decisions de l’autor. Munita i 

Manresa (2012) concreten aquestes formes de mediació exposant les principals funcions del 

docent en una conversa literària: 

  
─ Mostrar el procés de comprensió i d’interpretació d’un lector expert, fent explícites les 

estratègies que s’activen per a l’apropiació d’un text literari. 

─ Ajudar a detectar els indicis textuals significatius, és a dir, identificar les pistes que l’autor 

ofereix i sobre les quals es basteix la interpretació. 

─ Ajudar a construir i fonamentar argumentacions basades en el text o en les imatges, 

promovent la justificació d’afirmacions o intuïcions. 

─ Relacionar la discussió amb altres obres i coneixements previs, per entendre millor la 

lectura i enriquir els propis criteris de valoració a través del contrast d’idees o d’elements 

entre llibres o ficcions audiovisuals. 

─ Oferir metallenguatge per parlar sobre llibres, de manera que l’ús de recursos expressius 

específics ampliï els coneixements literaris i augmenti les possibilitats d’analitzar les 

obres.  
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─ Reformular, sintetitzar i sistematitzar les idees aparegudes durant la discussió per tal de 

fer progressar el debat i ajudar a fixar conceptes. 

 

Aquestes funcions suposen diferents tipus d’interacció, és a dir, de formulació de preguntes o 

comentaris que són susceptibles de derivar en respostes de diferent tipologia. Així, Munita i 

Manresa (2012: 131) afirmen que les preguntes tipus “què passa?” o “què fa un personatge?”, 

enfocades a reconstruir la trama, acostumen a generar respostes literals i descriptives, mentre 

que les preguntes obertes i el diàleg en cooperació afavoreixen les respostes de caràcter 

inferencial i les reflexions interpretatives. Tanmateix, també adverteixen que el fet que a les aules 

predominin les pràctiques de comprensió literal, amb tasques de resolució de qüestions tancades 

i poca participació dels alumnes en situacions de conversa, dificulta que elaborin interpretacions 

reflexives, crítiques, o que es posin en el lloc de l’autor. Per aquest motiu, és necessari que el 

docent formuli qüestions per intentar que els alumnes avancin de respostes personals o 

descriptives cap a respostes de caràcter inferencial, reflexives i argumentades i fer-ho de manera 

continuada perquè: “la atención y comprensión crítica de los elementos composicionales de las 

obras, necesitan tiempos dilatados para evolucionar y desarrollarse dentro del debate 

interpretativo” (Munita i Manresa, 2012: 141). 

 

Els resultats de l’estudi elaborat per Arizpe i Styles (2004: 33) destaquen “el papel crucial de 

formular las preguntes adecuadas para obtener respuestas precisas”. En aquest sentit, exposen 

les impressions d’una mestra que recull en el seu diari com a l’inici de situacions de diàleg, per 

exemple en entrevistes, els alumnes se senten insegurs davant de preguntes obertes pel fet de no 

saber quin tipus de resposta espera l’adult, buscant el que creuen que deu ser una resposta 

“correcta”. Per tant, determinen que al principi convé centrar-se en una il·lustració o comentar 

algun desconcert, ja que els és més fàcil pensar en aspectes concrets (en el “què”) que no 

elaborar raonaments o justificacions (respondre a “per què”). Un fet que també els porta a 

concloure la necessitat que els nens experimentin sovint la lectura en grup i la discussió de llibres. 

 

Kiefer (1999) observa les preguntes que inviten els infants a ser creadors de significats i que 

impulsen la seva reflexió sobre àlbums, es tracta de qüestions com ara: “a què us recorda això?”, 

“en què esteu pensant quan mireu aquesta pàgina?”, “com us fa sentir el llibre?”, “per què dius 

això?”. D’alguna manera aquests interrogants, plantejats en diferents moments de la lectura 

compartida, faciliten la creació d’un discurs entre els lectors i les obres (1999: 74). En aquesta 

mateixa línia, Colomer (2012) també aposta per preguntes que provoquin la connexió amb altres 
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obres i que ajudin a fer inferències a partir de l’observació atenta d’una imatge o d’un passatge de 

l’obra. 

 

Sipe (2008: 224) determina cinc tipus bàsics de preguntes que el mestre formula durant les 

converses literàries: 

 
─ Invitacions: qüestions que inviten els infants a observar i a interpretar aspectes concrets 

(per exemple: “què passa aquí?”, “què penses que fan?”, “algú em pot explicar alguna 

cosa sobre la coberta?”). 

─ Encoratjaments: preguntes per fomentar la participació dels alumnes, acostumen a ser 

aportacions de caràcter general (per exemple: “alguna cosa més?”, “què més?”). 

─ Exploracions: interrogants per comprendre i clarificar el pensament dels infants (per 

exemple: “per què penses això?”, “hi ha alguna cosa que vulguis explicar sobre això?”). 

─ Previsions: qüestions que promouen la formulació d’hipòtesis, les especulacions sobre 

com pot continuar la història (per exemple: “què creus que passarà?”). 

─ Preguntes sobre fets: es tracta d’aspectes sobre els quals el mestre ja en coneix la 

resposta i pretenen fomentar el recordatori, la recapitulació, o confirmar determinades 

respostes (per exemple: “qui va salvar el personatge?”). 

 

Es tracta d’intervencions que, de manera genèrica, apareixen habitualment en el transcurs de 

discussions literàries a l’aula. Les exploracions centrades en la reflexió sobre elements concrets 

semblen les més propícies per ajudar a promoure el pensament literari, tanmateix perquè això 

s’esdevingui, calen diferents tipus de propostes que facilitin el desenvolupament de l’intercanvi 

oral perquè també puguin sorgir idees que, fins i tot, sorprenguin l’adult.  

 

De fet, l’actitud del mestre ha de ser receptiva, oberta a la sorpresa, a la descoberta i a “l’error” 

de l’infant perquè, com afirma Tonucci (1989: 55): “L’error és una finestra oberta als seus 

mecanismes més amagats, una de les poques que ens permet de mirar cap endins, d’entendre’l”. 

Es tracta, doncs, de valorar “l’error” i tot el que pot suposar i ajudar a fer que els alumnes 

comprenguin que en les converses literàries no sempre s’espera que els alumnes responguin de 

manera inequívoca, única i “correcta”.92 Aquesta idea ens remet a la importància de construir una 

                                                           
92 Arizpe i Styles (2004) comenten com a l’inici de les activitats de diàleg, en entrevistes sobre lectures literàries, 
els alumnes se senten inhibits davant de la creença que han de respondre de manera “correcta” (vegeu supra, en 
aquest mateix apartat). 
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determinada forma de procedir, en la qual els alumnes se sentin segurs a l’hora de participar en 

les discussions.  

 

Tan sols si el mediador és capaç d’escoltar i tenir en compte les aportacions dels alumnes podrà 

orientar-los en la construcció d’aprenentatges literaris i de raonaments inferencials sobre les 

obres: “Es necesario que el moderador oriente la reflexión metaliteraria al servicio de 

comprender mejor el sentido de la obra (...). Reflexionar sobre ciertos recursos tiene sentido para 

el lector en tanto herramientas de construcción de significado” (Siro, 2005: 51). 

 

Així doncs, la tasca del mestre com a  moderador es caracteritza per deixar espais de temps 

perquè els alumnes puguin expressar-se, rellegir, remirar, analitzar o comparar (Kiefer, 1999), 

però també és necessari que el docent faciliti la creació de processos d’aprenentatge, ajudant a 

reconsiderar o aprofundir reflexions, ampliant i difonent les respostes lectores: 

 
“Si la literatura ofereix una manera articulada de reconstruir la realitat, de gaudir-ne 

estèticament, d’explorar els propis punts de vista a través de la presentació d’alternatives, la 

clarificació dels punts foscos o la reconciliació dels conflictes en l’interior d’una experiència 

personal i subjectiva, el paper de l’ensenyant en aquest procés hauria de ser principalment el 

de qüestionar i expandir les respostes, el d’aclarir la representació de la realitat que l’obra ha 

intentat construir, més que el d’ensenyar principis o categories d’anàlisi” (Colomer, 1998: 

109). 

 
“L’educació estètica es fonamenta en una impressió particular que, gràcies a l’ajuda d’aquell que 

actua de mestre, es pot expandir vers el general” (Collelldemont, 2002: 79). Aquesta concepció 

ens porta a afirmar que és la intervenció del docent la que garanteix que les impressions que 

suscita una lectura concreta puguin arribar a provocar aprenentatges més generals sobre el 

funcionament literari. D’alguna manera, aquest és el camí que es pot recórrer si des de l’escola 

som capaços de fomentar el pas d’impressions a reflexions, d’intuïcions a sabers. En definitiva, es 

tracta d’ajudar a traçar el camí d’aprendre a gaudir d’una obra per gaudir millor de moltes obres. 

 

Cal ensenyar els alumnes a explorar la literatura “com la seva pròpia història” partint de la 

concepció que: “la historia de la literatura se descubre en la historia de nuestras propias lecturas y 

las de los otros” (Chambers, 2007b: 56). Convé, doncs, considerar els lectors en el centre de 

l’experiència lectora: “el niño es el auténtico protagonista de su vivencia lectora, no el adulto que 

le acerca los libros. Por eso tenemos que tenerle presente en todo el proceso de la educación 

lectora” (Osoro, 2007: 255). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJECTIUS, CONTEXT I METODOLOGIA DE LA RECERCA 
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4. PUNTS DE PARTIDA: OBJECTIUS, ESTUDI PREVI I REFLEXIONS  

INICIALS 
 
En aquest capítol s’exposen els punts de partida de la investigació, que es concreten en els tres 

aspectes següents: 

 

1.  En primer lloc, es plantegen els objectius principals i específics de la recerca (4.1). 

 

2.  En segon lloc, s’elabora una síntesi de l’estudi previ, que s’incorpora en la recerca actual 

com a projecte pilot. Es contextualitza el treball inicial i es resumeixen les informacions 

rellevants de les tres fases d’aquesta primera investigació: disseny i obtenció de dades 

inicials, aplicació de la intervenció i anàlisi de dades i resultats (4.2). 

 

3.  Finalment, s’exposen algunes reflexions inicials que guien la intervenció, basades en els 

resultats de la recerca prèvia i en alguns dels sabers derivats dels estudis teòrics sobre el 

tema, que s’han recollit en els capítols anteriors (4.3.). 

 

4.1.  OBJECTIUS DE LA RECERCA 

La recerca s’inscriu en l’àmbit de la didàctica de la literatura, concretament se situa en el marc 

dels estudis sobre respostes lectores i pràctiques educatives i es planteja com un estudi de cas 

empíric de base etnogràfica. L’objectiu principal de la investigació és explorar de quina manera 

una intervenció didàctica, basada en la interfase de lectura, conversa i escriptura valorativa i en la 

proposta d’una pauta d’arguments com a material de suport (per a la conversa i l’escriptura), pot 

esdevenir útil per a l’aprenentatge literari. Es parteix de la idea que per poder avançar en 

l’aprenentatge de la construcció i l’expressió dels propis judicis sobre una obra literària cal aplicar 

pràctiques que fomentin espais de reflexió conjunta i activitats d’orientació des de l’inici de 

l’escolaritat. Es tracta de facilitar que l’alumne adquireixi metallenguatge literari i aprengui a 

distanciar-se de l’obra per poder valorar-la globalment, en un moment, a final de cicle inicial de 

primària, en què la majoria d’alumnes han assolit els mecanismes de la lectura i comencen a 

configurar el seu perfil lector. 

 

L’estudi s’inicia amb la investigació L’aprenentatge metaliterari a través d’una intervenció 

didàctica amb àlbums il·lustrats (Treball Final de Màster, 2009). Els resultats d’aquest treball 

previ, basat en l’aplicació de la intervenció didàctica en petits grups, es prenen de referència i en 
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alguns casos es relacionen amb la recerca actual per tal d’avançar en l’anàlisi de les possibilitats 

d’aprenentatge de la proposta, en aquesta ocasió aplicada a uns grups més nombrosos d’alumnes 

(vegeu detalls del plantejament i els resultats del treball inicial, que es considera com a projecte 

pilot, a l’apartat 4.2).  

 

Es formulen tres objectius específics basats en l’anàlisi de cadascuna de les activitats didàctiques 

realitzades: l’escriptura valorativa, la conversa i l’ús d’una pauta d’arguments com a material de 

suport per a la reflexió literària (en l’escriptura i en la conversa). Cadascun dels objectius es 

concreta en diferents propòsits que guien la recerca i estan relacionats amb les diferents fases 

d’anàlisi de les dades:  

 

 Conèixer els trets característics dels textos valoratius sobre les lectures literàries elaborats 

pels alumnes de cicle inicial (7-8 anys). 

─ Detectar el tipus d’idees que expressen més habitualment en els textos valoratius. 

─ Observar si es produeixen diferències: entre els textos escrits abans i després de la 

intervenció (en referència a dues obres rellegides), així com entre els textos finals 

elaborats al llarg de sis sessions (tenint en compte les característiques de cada obra i el fet 

d’aplicar les propostes didàctiques de manera continuada). 

─ Constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants entre l’escriptura valorativa 

individual elaborada pels alumnes participants en el projecte pilot (intervenció aplicada 

en petit grup) i en la present recerca (intervenció aplicada en gran grup). 

 

 Detectar fins a quin punt la conversa resulta una pràctica eficaç en l’aprenentatge literari dels 

alumnes de cicle inicial. 

─ Conèixer en quin grau la conversa ha influït les valoracions escrites dels alumnes. 

─ Saber si les idees recollides per escrit, que deriven de la discussió, són fruit de l’intercanvi 

o provenen únicament de la pròpia verbalització (en aquests casos també s’opta per 

comprovar si hi ha hagut reforç positiu per part dels companys o de la mediadora). 

─ Conèixer els temes sobre els quals conversen els alumnes i la capacitat de reflexió 

lectoliterària que mostren en comentaris orals que no recullen en els textos valoratius. 

─ Percebre les formes de mediació més habituals que s’han dut a terme durant les   

converses literàries i valorar-ne el grau d’eficàcia. 
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─ Constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants en el desenvolupament de la 

conversa, i en el grau d’influència d’aquesta pràctica, quan s’aplica en petit grup (projecte 

pilot) o en gran grup (recerca actual). 

 

 Comprovar el grau d’incidència d’una pauta d’arguments (com a recurs de suport per a la 

conversa i l’escriptura) en les valoracions, orals i escrites, dels alumnes.  

─ Conèixer com els alumnes i la investigadora fan ús d’aquest material. 

─ Valorar el tipus d’idees de la pauta que resulten més influents i les reflexions que 

generen. 

─ Constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants pel que fa a l’ús de la pauta 

d’arguments en la proposta en petit grup (projecte pilot) i en gran grup (recerca actual). 

 

Tal com s’ha pogut observar, de manera transversal s’inclou un aspecte que fa referència a la 

comparativa amb els resultats més rellevants del projecte pilot, és a dir, del treball inicial en què 

es desenvolupa la proposta en petit grup. La finalitat és descobrir quines són les semblances o les 

diferències més destacades entre els dos casos (gran grup i petit grup), de manera que es pugui 

posar de manifest la forma més adequada de dur a terme la intervenció didàctica plantejada per 

promoure l’aprenentatge literari, així com la seva viabilitat en situació habitual d’aula. 

 

En definitiva, ens formulem les preguntes següents:  

 

a) De quina manera una proposta didàctica basada en la conversa, l’ús d’una pauta 

d’arguments i l’escriptura valorativa pot fomentar l’aprenentatge literari dels alumnes de 

segon curs de primària?  

 

b) Quin tipus d’influència té cadascun dels elements de la intervenció, segons el 

desenvolupament concret dut a terme? 

 

c) Quines són les principals diferències pel que fa al desenvolupament i als resultats de la 

intervenció didàctica en gran grup (recerca actual) i en petit grup (projecte pilot)?  
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4.2. ESTUDI PREVI: EL PROJECTE PILOT  

En l’estudi previ ─L’aprenentatge metaliterari a través d’una intervenció didàctica amb àlbums 

il·lustrats (Treball Final de Màster, 2009)─, s’analitza l’experiència de discussió i escriptura 

valorativa d’àlbums amb dos grups de quatre alumnes (grup A i B) de segon curs d’educació 

primària. La decisió de continuar desenvolupant aquest estudi inicial es pren amb la intenció de 

conèixer quins resultats pot tenir l’experiència amb un grup més nombrós d’alumnes del mateix 

curs, en una aula convencional. La idea és comprovar quines formes poden ser més útils per 

desenvolupar la capacitat de lectura literària dels alumnes, de manera que els canvis més 

favorables en aquest sentit es puguin incorporar a l’escola.  

 

En aquest punt, convé exposar una síntesi del procediment seguit en l’estudi previ, així com dels 

resultats més significatius que es prenen en consideració com a projecte pilot de l’actual recerca. 

A continuació, s’exposa el resum de les informacions més rellevants de cadascuna de les tres fases 

principals de l’estudi: disseny de la intervenció i recollida de dades inicials (4.2.1), aplicació de la 

intervenció didàctica (4.2.2) i anàlisi de dades i resultats (4.2.3). 

 

 

4.2.1. Primera fase del projecte pilot: disseny i recollida de dades inicials   

La proposta didàctica de l’estudi inicial es du a terme amb alumnes de segon curs d’educació 

primària d’un centre concertat, on la investigadora exerceix de mestra en aquell moment. L’estudi 

previ parteix de la constatació que els alumnes no tenen els espais suficients per expressar les 

valoracions de les lectures que es realitzen. S’observa que les pràctiques de lectura literària es 

produeixen, majoritàriament, de manera individual, a partir de propostes de control de lectura. 

Normalment, quan es duen a terme activitats en gran grup la mestra els llegeix en veu alta un 

relat i els alumnes responen, oralment o per escrit, a les qüestions que se’ls proposen al voltant 

de l’obra llegida. L’ús d’àlbums és molt poc habitual i s’acostumen a llegir contes o llibres 

il·lustrats convencionals i novel·les que es van reprenent. Tampoc es produeixen activitats de 

discussió en petit grup i són poc freqüents les propostes en què es tinguin en compte les 

respostes lectores dels alumnes. En aquest sentit, s’observa que normalment s’usa una fitxa de 

lectura, que té la funció de document de control de les obres llegides (vegeu la fitxa a l’annex 1.1). 

L’activitat recull preguntes que cal respondre de manera literal (per exemple, “com es diu el 

protagonista del conte?”), que no afavoreixen la comprensió lectora, i inclou una darrera qüestió 

en què es demana que assenyalin amb una creu si la lectura els “ha agradat” o “no els ha 

agradat”. D’aquesta manera els alumnes es limiten a marcar una opció, normalment la primera 
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perquè cerquen l’aprovació de la mestra,93 però no aprofundeixen en quines són les qüestions 

que els fan elaborar un o altre judici, ni se’ls faciliten eines per aprendre a valorar una obra 

literària.94  

 

Aquesta situació inicial s’intenta contrarestar amb el disseny d’una intervenció que permeti 

incorporar nous elements, oferir eines de reflexió i espais de discussió, a la dinàmica habitual. En 

primera instància, s’escullen cinc àlbums il·lustrats amb els quals s’aplica la proposta. Es tracta 

d’obres narratives, de qualitat i que presenten diversitat d’elements narratius i de relacions entre 

codi visual i textual en la transmissió de la història. Així doncs, se seleccionen els àlbums següents: 

Ninot de neu i Espejo (àlbums sense text) i Neda-que-neda, Dos fils i La lluna d’en Joan (obres que 

tenen característiques diferents pel que fa als estils de la il·lustració, a la relació entre codis i als 

elements narratius (tipus de final, de títol o de personatges) i que en molts casos han estat 

reeditades).95 Alguns d’aquests àlbums també s’utilitzen en la recerca actual (vegeu àlbums 

escollits i criteris de selecció a l’apartat 5.1.4).  

 

Per començar, es recullen les dades inicials amb l’objectiu d’observar com els alumnes són 

capaços d’escriure el seu judici d’una obra literària. Aquesta primera fase es desenvolupa en tres 

sessions, durant tres setmanes consecutives (gener de 2009), en el context de l’aula convencional, 

amb tot el grup classe. La mestra, que és qui també exerceix el rol d’investigadora, exposa 

l’activitat, enunciant que llegirà un àlbum i que posteriorment els alumnes hauran d’escriure la 

seva opinió sobre l‘obra amb la consigna de redactar tres raons que justifiquin la seva valoració, 

positiva o negativa, de la lectura. D’aquesta manera, fa explícita la tasca que els alumnes hauran 

de realitzar per tal que tinguin clar, abans de llegir, amb quin objectiu es fa la lectura. Mentre la 

mestra llegeix l’àlbum (Neda-que-neda, Dos fils i La lluna d’en Joan), els alumnes comenten 

qüestions referents a la història, es mostra que tenen la necessitat de dialogar per tal d’entendre 

millor el relat; tanmateix, la mestra intervé poc en la resolució dels seus dubtes. A continuació, es 

proposa que cada alumne redacti la seva opinió completant la frase “M’ha agradat perquè...” o 

“No m’ha agradat perquè...”. Elaboren el text en un full blanc i el poden acompanyar d’un dibuix. 

Mentre redacten les seves opinions els alumnes es mostren intranquils, insegurs, demanen 

                                                           
93 En la línia del que exposen Bettelheim i Zelan (2009), quan recullen que els alumnes confessen fingir que els 
llibres els interessen perquè creuen que aquesta és la resposta que espera el mestre (vegeu reflexions dels autors 
en aquest sentit a l’apartat 1.1.2 (cap. 1; part I) i a l’apartat 5.2.1 (cap. 5; part II)).  
94 La circumstància descrita és semblant a la que s’observa en el centre on es du a terme la recerca amb grups 
més nombrosos (vegeu apartat 5.2). 
95 Vegeu referències bibliogràfiques (cap. 12). 
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exactament què cal fer i comenten entre ells el que poden anotar. La tasca els suposa un repte i 

els manquen eines per tal d’avançar en la construcció, i en l’expressió, del propi judici.  

 

Després de l’elecció dels àlbums i de la recollida de textos inicials, es dissenya una pauta 

d’arguments com a eina de suport perquè els alumnes la puguin tenir en un espai de l’aula durant 

les activitats de conversa literària i escriptura valorativa (a partir de la proposta de Colomer, 1999: 

213-215). La finalitat és facilitar-los idees que els ajudin a centrar la mirada en aspectes de l’obra. 

El recurs es crea a partir de blocs temàtics, amb cartolines de diferents colors, que recullen idees 

expressades, en alguns casos, de manera oberta perquè els alumnes les puguin completar si ho 

creuen oportú. Les qüestions de la pauta96 fan referència al text (trets específics, selecció d’una 

frase...); a la il·lustració (selecció d’un dibuix, la imatge en la transmissió dels sentits...); a la 

caracterització dels personatges; a les possibles relacions amb altres obres; a la recepció del final 

o a l’apreciació argumental. A més, s’inclou un exemple de valoració que la mestra elabora en 

referència a un àlbum llegit Dins el bosc d’Anthony Browne.97 El plantejament de la pauta es 

manté en l’aplicació de la proposta en gran grup (recerca actual) tot i que s’hi incorporen algunes 

modificacions (vegeu capítol 5; apartat 5.1.3). A més de la creació d’aquest recurs, també es 

planifica la proposta, que segueix la seqüència següent: la mestra llegeix un àlbum cada setmana 

(dues obres es rellegeixen); es conversa en petits grups sobre l’obra amb el suport de la pauta i 

cada alumne escriu individualment la seva opinió de l’àlbum llegit, sota la mateixa consigna 

d’anotar un mínim de tres arguments per justificar la pròpia opinió, i amb la possibilitat d’usar el 

recurs de la pauta.  

 

4.2.2. Segona fase del projecte pilot: aplicació de la intervenció didàctica98 

La segona fase s’inicia amb una sessió de proves d’enregistrament, que es duen a terme amb la 

discussió d’un àlbum (Frederick de Leo Lionni) amb un grup de vuit alumnes. Es tracta d’una 

situació que no s’inclou en l’anàlisi, però que pren importància perquè serveix per acotar la 

intervenció i, sobretot, perquè és el moment en què es presenta la pauta d’arguments als 

alumnes. Es llegeixen conjuntament les propostes de la pauta i s’explica que poden utilitzar 

aquestes idees si ho creuen oportú. Aquesta situació esdevé rellevant perquè els alumnes 

aprofiten l’ocasió per manifestar la tranquil·litat de poder tenir a l’abast un material que els pot 

                                                           
96 La pauta utilitzada en el projecte pilot és molt semblant a la pauta que s’usa en la recerca actual. Vegeu les 
idees que inclou el material en cada cas a l’apartat 5.1.3 o a l’annex 2. 
97 BROWNE, A. (2004). Dins el bosc. Mèxic: Fondo de Cultura Económica. 
98 Vegeu síntesi esquemàtica de les fases d’aplicació de la intervenció en el projecte pilot i en la recerca actual, 
així com el corpus de dades obtingut en cada cas, a la taula 7 (cap. 5; apartat 5.2.2). 
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servir d’ajuda i fins i tot demanen si “el poden copiar”. La mestra els aclareix que en poden fer l’ús 

que vulguin, perquè el propòsit és donar-los confiança per promoure l’expressió de les seves 

idees. En aquest moment també verbalitzen les dificultats que han tingut en la tasca inicial per 

formular la seva opinió sobre les obres. Així doncs, un dels alumnes, en Miquel, reconeix: “Jo no 

sé què dir i sempre dic que m’agrada perquè hi ha aventures o que no m’agrada perquè no hi ha 

aventures... Només sé dir si hi ha aventures”. És significatiu que s’adoni de la pròpia mancança a 

l’hora de valorar l’obra; aquest fet indica la necessitat dels alumnes d’obtenir eines que els 

permetin progressar en el domini d’expressar el propi judici, d’avançar en el coneixement d’altres 

elements per emetre una opinió més elaborada (Amat, 2010: 34).  

 

A continuació, s’aplica la intervenció (febrer-març 2009) amb dos grups de quatre alumnes (grup 

A i grup B) que tenen entre set i vuit anys. En la confecció dels grups es té en compte que siguin 

heterogenis, de manera que en cadascun hi ha el mateix nombre de nens que de nenes i els 

alumnes presenten diversitat de coneixements, nivells i ritmes d’aprenentatge.99 També cal 

apuntar que hi ha una alumna amb família originària de Ghana. Es tracta de dos grups de discussió 

estables amb què es du a terme la proposta en quatre ocasions. 

 

Cadascuna de les quatre sessions, que s’apliquen en setmanes consecutives, s’inicia amb 

l’explicació de l’activitat per part de la mestra, exposant que els llegirà un àlbum, que el podran 

comentar oralment i que després hauran d’escriure la seva opinió amb un mínim de tres 

arguments que la justifiquin. La lectura va a càrrec de la mestra, tal com succeïa en les pràctiques 

inicials, i es fa amb cadascun dels grups per separat. En aquest cas es rellegeixen Dos fils i La lluna 

d’en Joan, i es llegeixen per primera vegada Neda-que-neda i Espejo. El propòsit és poder obtenir 

dades que mostrin la incidència de la intervenció en quatre ocasions, a partir de la lectura 

d’àlbums de característiques diverses, però al mateix temps s’opta per rellegir dues de les obres, 

amb les quals s’havien obtingut les valoracions escrites inicials, per poder comparar els textos 

realitzats abans i després de la intervenció i comprovar la incidència de la proposta didàctica de 

manera més directa, sense les interferències derivades de les característiques pròpies de cada 

àlbum. 

 

Després de la lectura, es du a terme un diàleg, que té una durada aproximada d’entre 5 i 10 

minuts i que és enregistrat en vídeo. Els alumnes comparteixen desconcerts i valoracions mentre 

                                                           
99 Aquestes qüestions es poden tenir en compte de manera directa, ja que la investigadora exerceix de mestra en 
el centre on es du a terme la proposta i, per tant, té coneixement de les trajectòries dels diferents alumnes. 
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es van passant l’àlbum, espontàniament, per cedir-se el torn de paraula (qui emet la seva opinió 

té l’àlbum a les mans) o per buscar alguna pàgina concreta per fer-ne algun comentari. La pauta 

d’arguments es troba penjada a prop dels alumnes, de manera que la poden utilitzar com a 

referència per a la discussió o bé en el moment d’elaboració del text valoratiu. La mestra també 

participa guiant la conversa, aprofundint en determinades respostes i aportant nous temes per 

debatre. La discussió s’inicia de manera oberta, plantejant què els sembla l’obra i acollint totes les 

respostes. Els alumnes incorporen la dinàmica amb facilitat i en cada conversa hi apareixen alguns 

temes recurrents. Així doncs, en la darrera ocasió (discussió sobre Espejo), quan es dóna per 

finalitzada la conversa, la Cèlia, alumna d’un dels grups, s’adona que no s’ha fet referència a la 

possible recomanació de l’obra i demana reprendre el debat i la gravació per parlar d’aquesta 

qüestió. Els alumnes participen activament en la gestió de la dinàmica i donen el vistiplau a l’hora 

de concloure-la. L’escriptura valorativa s’elabora individualment, de nou es demana que els 

alumnes escriguin un mínim de tres raons i que revisin bé el seu text.  

 

Durant tota la intervenció, la mestra elabora un diari d’aula on es recullen qüestions del 

desenvolupament de la proposta. Finalment, s’obté el següent corpus de dades: textos valoratius 

inicials (sobre 3 àlbums); enregistraments de les quatre converses dels dos grups d’alumnes (un 

total de 8 enregistraments d’entre 5 i 10 minuts cadascun); textos valoratius finals (un total de 32 

textos) i les observacions recollides en el diari d’aula.100 

 

4.2.3. Tercera fase del projecte pilot: anàlisi de dades i resultats 

L’última fase consisteix en l’anàlisi del corpus de dades del projecte pilot que es fa a partir d’una 

primera mirada quantitativa, per extreure algunes informacions que permetin situar els primers 

resultats, però, sobretot, des d’una òptica qualitativa.  

 

En primer lloc, es comptabilitza la quantitat d’idees que s’escriuen en els textos inicials i finals per 

tal de comprovar si els alumnes segueixen la consigna d’escriure un mínim de tres idees diferents 

per justificar la seva opinió. 

 

En segon lloc, s’observa quin tipus d’idees escriuen els alumnes en els diferents textos per poder 

explorar quines qüestions anoten i si hi ha diferències entre els textos inicials i finals. S’elaboren 

                                                           
100 Vegeu la quantitat de dades recollides a la taula 7 (apartat 5.2.2). 
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uns codis d’anàlisi101 per classificar les idees segons si: fan referència als elements constitutius de 

l’obra (apreciació de l’acció argumental, enumeració d’accions, aspectes sobre el codi textual i 

visual, apreciació del desenllaç, del tema, de l’estructura narrativa, dels personatges o del títol); 

exposen aspectes de caràcter personal (sensacions, vivències o coneixements sobre el 

funcionament de la realitat) o valoren qüestions que s’engloben com a fet literari (relacions 

intertextuals o amb ficcions audiovisuals, aspectes sobre la producció de l’obra en relació al 

procés de creació i a les decisions de l’autor).  

 

En tercer lloc, es comprova la relació de les idees anotades amb la intervenció didàctica. Així, pel 

que fa a la discussió, s’observa: quantes idees anotades provenen de la conversa; si han estat 

verbalitzades pel mateix alumne, construïdes en col·laboració o bé aportades per altres 

companys; quin tipus d’idees es comenten i en quin format. Quant a la pauta, s’examina: quantes 

idees escrites provenen d’aquest recurs, si s’han copiat literalment o amb alguna modificació, i si 

han estat útils durant la conversa. 

 

L’anàlisi, quantitativa però sobretot qualitativa, d’aquestes dades ens permet arribar als resultats 

següents: 

 

1. Pel que fa a la quantitat d’idees, la majoria d’alumnes compleixen la consigna d’escriure tres 

arguments, però es produeixen dues diferències significatives entre els escrits inicials i els finals: 

en els primers textos no hi figuren més de tres idees i hi ha gairebé un 25% de textos amb menys 

de tres qüestions diferents, en canvi en els textos finals es redueixen les produccions amb menys 

de tres arguments i apareixen més d’un 30% d’escrits que augmenten el nombre d’idees que es 

demanaven. 

  

2. Quant a la tipologia d’idees, la majoria fan referència als elements de l’obra tant en els textos 

inicials com finals (hi ha poca o nul·la presència d’idees de caràcter personal, relacions entre 

textos o aspectes sobre l’autoria). Ara bé, en aquest punt ens adonem que: 

 
─ En els primers textos la meitat d’idees són per anomenar accions de la història. En aquest 

sentit són habituals els escrits en format de resum; una tasca de síntesi molt habitual en 

el context escolar per demostrar que s’ha fet la lectura. Per exemple: “M’ha agradat 

                                                           
101 Aquests codis són la base, conjuntament amb aportacions d’altres autors, dels codis utilitzats en l’actual 
recerca (vegeu apartat 6.2.2 i també annex 3). 
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aquest conte perquè la lluna d’en Joan ha baixat del cel i es veu el forat negre. El pare 

d’en Joan ha perdut la salut i la van a buscar” (escrit inicial d’en Sergi sobre La lluna d’en 

Joan). En menor mesura apareixen idees que aprecien l’acció argumental (“M’ha agradat 

perquè ha passat una aventura”, Miquel) i qüestions sobre el codi visual i textual. Per 

últim, hi ha aspectes sobre l’apreciació dels personatges i, de manera residual, alguna idea 

sobre el desenllaç i sobre la temàtica. 

 

─ En els textos finals es diversifiquen les idees. Augmenten de manera considerable (passen 

a ser el 50%) les qüestions en referència al codi visual i textual i disminueixen (a menys del 

25%) les enumeracions d’accions. És habitual que els alumnes es refereixin a les tècniques 

que usen els autors per a la realització de determinades creacions. Al mateix temps, 

augmenten les idees sobre el desenllaç i sobre la temàtica. Apareixen qüestions sobre el 

títol o sobre l’estructura narrativa que no tenien presència inicialment. Per tant, els textos 

canvien, apareixen noves idees, més centrades en els elements constitutius del relat, que 

mostren la influència de la intervenció didàctica, i també idees sobre l’autoria, que no 

apareixien en les valoracions inicials. De la mateixa manera hi ha idees més reflexives 

(vegeu taules 1 i 2, més avall, en el punt 5). 

 

3. La conversa és una proposta eficaç per fomentar la reflexió literària:  

─ És una activitat molt influent ja que entre un 72% i un 84% d’idees escrites en els textos 

finals deriven dels comentaris produïts durant les discussions.  

 

─ Les idees de la conversa que els alumnes escriuen en les valoracions són verbalitzades, 

majoritàriament, pel mateix alumne que després les anota (gairebé un 55%). Malgrat 

aquest resultat, la comparativa entre textos inicials i finals demostra que no mantenen les 

seves primeres idees sinó que la verbalització permet fer aflorar noves reflexions. També 

hi ha força qüestions que provenen d’intervencions d’altres companys (aprox. 35%) i, en 

menor mesura, construïdes en col·laboració (aprox. 10%). Per tant, s’evidencia la dificultat 

d’elaborar raonaments conjuntament que es traspassin als escrits. Tanmateix, també es 

valora que els companys facin seves les aportacions d’altres, ja que aquest fet implica 

reconsiderar, modificar o reformular les pròpies concepcions i suposa un punt d’inici per a  

l’aprenentatge. 
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─ La conversa esdevé un espai interessant on es desenvolupen idees que no apareixen en 

els textos o que s’escriuen de manera poc aprofundida o poc argumentada. Ens referim a 

associacions amb altres ficcions o a qüestions sobre l’autor que els alumnes comenten i 

sobre les quals els costa escriure. Per aquest motiu, convé tenir en compte els intercanvis 

orals com a generadors de reflexions literàries interessants més enllà dels escrits. 

  

─ La mediació de la mestra també es té en compte com a element que incideix en el 

desenvolupament de les converses. En aquest sentit, s’estableix que les preguntes 

obertes, que pretenen indagar en les aportacions dels alumnes (moltes d’elles iniciades 

amb un “per què”) es mostren més eficaces que la presentació de nous temes que els 

alumnes acostumen a respondre de manera literal. També es mostra efectiu iniciar la 

conversa de manera oberta i acollint les aportacions dels alumnes. 

 

4. Quant a l’ús de la pauta:  

─ La pauta té una influència menor en els escrits. Així doncs, hi ha poques idees que 

s’escriguin  exactament com es planteja a la pauta. Els alumnes, per tant, no opten per 

copiar els arguments. 

 

─ No obstant, les idees de la pauta són presents durant la conversa, es transformen i 

s’incorporen a la dinàmica. El recurs facilita l’expressió dels alumnes i els dóna 

tranquil·litat a l’hora de dur a terme la proposta. 

 

5. Finalment, l’exploració de les valoracions escrites inicials i finals, sobre les obres rellegides, 

permet comprovar que: la intervenció didàctica provoca que es diversifiquin els temes sobre 

els quals escriuen i que apareguin idees més reflexives (centrant l’atenció en més aspectes que 

configuren l’obra i prenent distància de les accions narrades), que són fruit de la intervenció. 

Així doncs, si tenim en compte el punt de partida de cada alumne (text inicial), la conclusió és 

que tots milloren, en graus diferents, els seus darrers escrits. Vegem-ne dos exemples, de 

cadascuna de les obres, d’un alumne de cada grup: 
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Taula 1. Comparativa textos  Dos fils -  Marc (projecte pilot –grup A) 

Text 

inicial 

A mi no m’ha agradat gaire. Perquè costava d’entendre i era una mica avorrit i i 

costava una mica de seguir. 

Text 

final 

Aquest conte m’ha agradat molt perquè jo he trobat que el text era molt divertit. El 

que m’ha agradat molt era que quan es llevava el cel era clar i després s’anava fent 

fosc. Jo he estat intrigat per saber el final, i el títol no semblava que passaria això. 

 

Els textos d’en Marc, reproduïts en la taula anterior, mostren una millora en diferents aspectes. 

D’entrada, el més evident és el canvi d’opinió que es produeix després de la relectura i la 

intervenció (conversa i ús de la pauta), passant d’una opinió molt negativa, que exposa la seva 

incomprensió de l’obra, a una valoració positiva centrada en l’anàlisi d’alguns dels seus elements 

constitutius. A més, en el primer escrit repeteix la idea “costava d’entendre” i “costava de seguir” 

i en canvi en el darrer text anota quatre qüestions, formant un escrit més complet, amb més idees 

i de diferent tipologia. Així, esmenta el text, una qualitat de la il·lustració vinculada al fet de 

transmetre temporalitat, les seves sensacions sobre el final i el tipus de títol de l’obra.  

 

Els textos d’aquest alumne mostren la influència de la intervenció: la qüestió sobre el desenllaç 

deriva directament de la pauta; l’aspecte sobre el text apareix durant la conversa, ja que es 

comenten elements com les onomatopeies i ell recull aquesta qüestió i la modifica a partir de la 

pauta (ús del terme “divertit”); l’apreciació sobre la il·lustració és verbalitzada per la Paula, una 

altra alumna, en un moment de la conversa (en la discussió ell mateix elogia aquesta idea de la 

companya) i, finalment, les reflexions que li suggereix el títol les comenta ell mateix durant la 

discussió, moment en què manifesta l’anàlisi del tipus de títol, metafòric, de l’obra i, en certa 

manera, fa referència a la dificultat d’elaborar hipòtesis a partir d’aquest element.  

 

Taula 2. Comparativa textos  La lluna d’en Joan- Xell (projecte pilot –grup B) 

Text 

inicial 

M’ha agradat molt i molt perquè hi havia la lluna i perquè hi ha l’arbre que es diu pi i 

perquè la lluna il·luminava. 

Text 

final 

M’ha agradat molt perquè quan agafava la salut del pare el mar estava molt tranquil i 

quan no l‘agafava feien llamps i trons i el mar no era tan tranquil era amb les onades 

molt altes. M’ha fet sentir molt bé i el final s’acaba bé. 

 

Els textos de la Xell, que es transcriuen en la taula anterior, també evidencien una millora 

considerable. Així, en el primer text hi consten tres idees que enumeren elements concrets de 

l’obra (dues fan referència a la lluna) sense cap justificació ni anàlisi. En el darrer escrit, en canvi, 
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exposa una reflexió elaborada amb un altre company durant la conversa, en què s’interpreta el 

sentit d’una il·lustració, fa referència als sentiments que provoca l’obra i al tipus de final, idees 

influïdes per la pauta d’arguments. 

 

En definitiva, és evident que la intervenció en petit grup resulta influent, promou reflexions 

literàries més elaborades, ajuda a centrar la mirada en els elements constitutius de l’àlbum i a fer-

ho amb llenguatge més específic, usant termes com per exemple “títol”, “text” o “final”.  

 

4.3. REFLEXIONS INICIALS 

Els estudis comentats en el marc teòric i, sobretot, els resultats obtinguts en l’estudi previ, 

exposats a l’apartat anterior, permeten formular algunes reflexions inicials que es plantegen com 

a punt de partida de la recerca actual. En el projecte pilot es constata que els alumnes de cicle 

inicial d’educació primària poden començar a distanciar-se de les obres literàries i aprendre a 

valorar-les a partir de l’apreciació de les seves característiques. Així doncs, en aquest estudi 

partim de les següents idees que guien el plantejament i l’aplicació de la intervenció didàctica en 

un altre centre amb grups més nombrosos: 

 

1. A l’inici d’educació primària no es promouen activitats de reflexió crítica i de valoració de 

les obres literàries, de manera que els alumnes acostumen a respondre a les lectures 

elaborant resums o jutjant els comportaments dels personatges i les situacions narrades. 

 
2. La intervenció didàctica ─basada en la conversa sobre un àlbum, l’ús d’una pauta 

d’arguments i l’escriptura valorativa─ aplicada en el context habitual d’una aula de segon 

curs de primària millora la capacitat de reflexió crítica dels alumnes. Concretament, la 

conversa és molt influent i la pauta és un punt de partida important. 

 
3. Els grups d’alumnes més nombrosos, en un context de grup classe, requereixen de més 

guiatge i de més temps per a la interiorització de la dinàmica. Per aquest motiu es realitza 

la proposta en sis sessions, en lloc de quatre com es fa en el projecte pilot. 

 

En el disseny de la investigació la majoria d’aspectes són comuns al projecte pilot, tanmateix hi ha 

qüestions que es modifiquen, com ara el context i les fases d’aplicació de la intervenció didàctica. 

Així doncs, convé detallar aquestes qüestions en el proper capítol. 
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5. DISSENY I CONTEXT DE LA RECERCA  

 
Aquest capítol està dedicat a l’explicació detallada del disseny de la recerca i del context on es du 

a terme. Es tracta de dues qüestions rellevants que determinen l’enfocament de la investigació i 

sobre les quals es basteix el grau de validesa de les anàlisis posteriors. En paraules de Ribas (2001:  

55): 

 
“Los criterios de cientificidad de la investigación se basan en la explicitación y documentación 

de todas las etapas de la misma, de manera que las inferencias de la investigadora puedan ser 

comprobadas y validadas. […] Asimismo, es condición imprescindible para su validez mostrar 

la coherencia entre los distintos componentes de la investigación. Para esto es necesario 

incluir la explicitación detallada de todo el proceso seguido de forma que permita comprobar 

la consistencia entre las preguntas que se formulan, los datos recogidos y el tipo de análisis”. 

 

Els aspectes que s’exposen en aquest capítol, dividit en els dos apartats que es detallen a 

continuació, entronquen amb els objectius proposats en l’anterior capítol (cap. 4) i amb 

l’enfocament de l’anàlisi que s’exposa en el proper (cap. 6).  

 
1. En el primer apartat s’inclouen les qüestions sobre el disseny de la investigació. Ens referim als 

motius de cadascuna de les decisions preses pel que fa als instruments utilitzats ─plantejament 

de la conversa i de la tasca d’escriptura, el disseny de la pauta i selecció de les obres─, a les 

diferents fases d’implementació de la recerca i a les formes de recollida de dades (5.1).  

 

2. En el segon apartat s’exposen les característiques rellevants del context on s’aplica la recerca, 

així com el relat de l’experiència (5.2). 

 

5.1. DISSENY DE LA INTERVENCIÓ DIDÀCTICA 

La intervenció didàctica es concep amb l’objectiu de mostrar quines poden ser les eines més 

eficaces en el desenvolupament de la interpretació literària de les lectures. En aquest sentit, es 

prenen com a referència les paraules de Mendoza (2004: 56), en relació a les dificultats dels 

alumnes en aquest àmbit: “Y con frecuencia, el alumno se encuentra inerme ante el texto, 

conocedor de sus limitaciones y de que su 'interpretación' posiblemente no corresponda con la 

fijada por la 'autoridad', es decir, el profesor o el crítico. Esto hace que, en el peor de los casos, se 

inhiba e incluso renuncie a la lectura”. 
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El que exposa Mendoza s’evidencia en situacions com la que s’ha recollit al capítol anterior en 

referència al projecte pilot (apartat 4.2.2), en què els alumnes es troben confusos i verbalitzen les 

seves dificultats per expressar l’opinió d’una obra (és significatiu recordar que un alumne 

verbalitza: “només sé dir si hi ha aventures”). Així doncs, les tasques d’escriptura valorativa, de 

conversa i d’ús opcional d’una pauta d’arguments es plantegen amb la voluntat d’oferir eines per 

promoure les reflexions personals sobre les lectures, perquè els alumnes se sentin més segurs a 

l’hora d’expressar-se i que puguin fer-ho amb més precisió. 

 

En aquest punt, convé examinar de quina manera es dissenyen els diferents elements de la 

investigació perquè el propòsit esmentat es pugui concretar: la planificació de les pràctiques de 

conversa (5.1.1.) i d’escriptura valorativa (5.1.2), l’elaboració de la pauta (5.1.3), la selecció de les 

obres (5.1.4), les fases d’aplicació de la recerca i els instruments de recollida de dades (5.1.5). En 

cadascun dels subapartats següents s’exposen els motius de la presa de determinades decisions 

que condicionen el desenvolupament de la recerca i les dades que s’obtenen. 

 

5.1.1 El plantejament de la conversa  

En la nostra recerca la conversa s’entén, en un sentit ampli, com una proposta en què els 

participants poden expressar les seves idees, opinions, i escoltar les aportacions dels altres per 

construir de nou les pròpies concepcions. En aquest procés es pot donar la construcció conjunta 

de raonaments o la transformació del propi pensament a través de la interacció amb els altres. En 

aquest sentit, es prenen en consideració les reflexions sobre les pràctiques de conversa a l’aula 

exposades en el marc teòric (vegeu apartat 3.2.1 i 3.2.2). 

 

Recordem que al llarg del treball ens referim a la proposta de conversa a l’aula usant altres 

formes com discussió o intercanvi oral que, malgrat els matisos que impliquen, s’han considerat 

termes sinònims. En aquest punt, convé exposar que l’activitat que es planteja pretén impulsar 

l’intercanvi d’opinions sobre la recepció de l’obra i l’observació en detall dels elements literaris 

perquè els alumnes elaborin el seu propi judici de la lectura literària.  Tal com es comprovarà en el 

capítol sobre la conversa (cap. 8; part III), aquesta proposta produeix situacions diverses: 

explicacions personals, verbalitzacions d’idees sense intercanvi amb els companys, contraposició 

d’opinions o construcció conjunta de raonaments. En aquesta línia, recordem les tres situacions o 

formes de “conversar i de pensar” exposades per Mercer (2006: 116): la conversa de discussió, 

que es caracteritza pel fet d’estar en desacord i per prendre decisions individualment, la conversa 
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acumulativa, en què els parlants construeixen un coneixement comú i la conversa exploratòria, en 

què es tracten de manera crítica i constructiva les idees dels altres.102  

 

La conversa que es du a terme després de la lectura de cadascun dels àlbums és una de les 

activitats centrals de la intervenció. Es considera “una práctica que podría favorecer los procesos 

reflexivos y la explicación de las idees y conceptos acerca del funcionamiento literario” (Silva-Díaz, 

2006: 121). Convé esmentar que per tal de promoure la comprensió de l’obra és important 

atendre tot el procés lector, ens referim al foment de la reflexió abans, durant i després de la 

lectura per tal de vetllar que els alumnes formulin hipòtesis que després hauran d’anar 

confirmant o refutant, facin inferències, donin sentit al desenllaç en relació a tots els fets 

ocorreguts, etc. No obstant, en aquesta recerca ens centrem en la pràctica de discussió un cop 

finalitzada la lectura. Si bé els alumnes poden expressar el que els vagi suggerint l’àlbum, el 

propòsit és que facin una mirada a l’obra completa, per tal de fomentar les reflexions sobre els 

diferents elements literaris que permetin fer una valoració global. Aquest també pot ser un 

moment propici per a les reflexions sobre tot el procés lector, exterioritzant les hipòtesis 

formulades i intentant posar en joc les idees i les sensacions que han provocat diferents aspectes 

de l’obra en cada moment. 

 

El planejament de la conversa s’emmiralla en la proposta duta a terme en el projecte pilot; 

recordem que en aquella ocasió la conversa s’aplica amb grups de quatre alumnes, es 

desenvolupa de manera natural, els torns s’autoregulen i no és necessari alçar el braç per 

demanar la paraula. De fet, aquesta seria la situació d’una conversa real, contraposada al que 

succeeix en moltes ocasions a les aules, en què els alumnes demanen el torn de paraula per 

dirigir-se, bàsicament, a l‘adult que exerceix de mediador. En aquest cas, es pretén fomentar 

l’intercanvi entre els alumnes; no obstant, es preveu una certa adaptació a la dinàmica de l’aula 

tenint en compte que el grup és més nombrós i que la investigadora fa una incursió puntual en el 

centre. 

 

La proposta es dissenya de manera que els alumnes, les seves aportacions i els seus interessos 

esdevinguin l’eix central. Per tant, es parteix del lector:  

 
“En las investigaciones que parten del lector, interesa estudiar las interacciones de los 

lectores con los textos, de manera que las rutas para la búsqueda de significados son 

                                                           
102 Vegeu qüestions sobre els formats conversacionals en el marc escolar al capítol 3, subapartat 3.2.1 (part I). 
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definidas por los lectores, sin que exista un punto de partida como ocurre en las 

investigaciones que parten del texto” (Margallo, 2013: 474).  

 

Tal com estableix Chambers (2007b), durant les converses es produeixen tres tipus de situacions 

compartides que l’adult ha de tenir en compte: compartir l’entusiasme dels lectors, que 

s’acostuma a produir a l’inici de la conversa; compartir  desconcerts, com a forma d’interpretar els 

aspectes que configuren l’obra i per tant d’endinsar-se en el sentit de determinats elements, i 

compartir les connexions amb altres lectures que l’obra suggereix.103 En aquest sentit, es preveu 

seguir aquest procés: deixar temps perquè els alumnes expressin els seus entusiasmes i 

desconcerts, intervenir quan sigui necessari perquè puguin avançar en les interpretacions, 

fomentar que elaborin respostes als dubtes plantejats i que estableixin relacions amb altres 

ficcions.   

 

Es parteix de la idea que “cal defugir la seriació de preguntes que l’alumne respon amb frases 

breus i desenvolupar plenament el diàleg, ajudant a fer explicacions, oferint lèxic precís i 

construccions riques de llenguatge, aprofundint en els temes” (Amat, 2014c: 221-222). Així doncs, 

s’opta per planificar l’activitat de discussió de manera semidirigida, amb un alt grau de 

protagonisme dels alumnes. El guiatge de la proposta, a càrrec de la investigadora, es planteja 

seguint les directrius generals que estableix Wells (1988: 262): 

 
─ Considerar les aportacions expressades pels alumnes amb una actitud oberta i receptiva, 

partint de la idea que tot el que poden expressar té interès. 

─ Fer el possible per entendre el que l’alumne vol comunicar. 

─ Prendre la consideració expressada per l’infant com a base del que l’adult pronuncia a 

continuació. 

─ A l’hora de seleccionar o codificar el missatge, tenir en compte la capacitat de comprensió 

de l’infant per construir una interpretació adequada. 

 

De manera més concreta, es parteix de la proposta de Chambers (2007b: 111) sobre l’estructura 

del tipus de preguntes que és convenient seguir, que s’ha avançat a l’apartat 3.2.3 del marc 

teòric: 

 

─ Partir de les qüestions que anomena bàsiques, que permetin als alumnes expressar què 

els ha agradat i què els ha desconcertat de la lectura. 

                                                           
103 Vegeu capítol 3, apartat 3.2.2 (part I). 
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─ Continuar amb qüestions generals, que permetin mostrar les impressions que ha produït 

la lectura en tot el procés (abans, durant i després), fomentar les possibles connexions 

amb altres obres i seleccionar fragments destacats. 

 

─ Acabar amb preguntes específiques de l’obra, fent referència als aspectes concrets que la 

configuren: el temps en què transcorre la narració i l’espai on es produeix, caracterització 

dels personatges, etc. 

 
Aquestes qüestions s’utilitzen com a guia104 en el moment de planificar el tipus de conversa i les 

formes d’intervenció més adequades, tot i que la intenció és partir, tal com s’ha mencionat, de les 

aportacions dels alumnes. En qualsevol cas, el rol de la mediació és complex i una part important 

de les intervencions de l’adult no es poden planificar perquè depenen de la situació concreta, dels 

temes que comentin els alumnes i del desenvolupament de la dinàmica in situ. De fet, l’adult ha 

de ser conscient que en el guiatge de la proposta intervenen dues qüestions expressades en els 

conceptes “planfulness” i “spontaneity” encunyats per Walsh (Fernández, 2012: 69).  

 

Un dels aspectes que es preveu inicialment com una dificultat és el fet que en aquesta ocasió guiï 

la conversa la investigadora, que té poc coneixement del grup. En el projecte pilot exercia de 

mestra de l’escola, de manera que coneixia el grup i les lectures compartides anteriorment, i 

aquest fet garantia que la pràctica es realitzés amb naturalitat. En aquest cas, en canvi, la 

investigadora és un membre aliè al centre i aquest fet pot provocar que els alumnes s’expressin 

amb menys espontaneïtat o bé que no donin la mateixa importància a l‘activitat, també és 

possible que es desaprofitin ocasions d’aprenentatge pel fet de no compartir vivències anteriors. 

És una situació que cal tenir present com un element que pot generar canvis respecte a l’estudi 

previ. Per intentar contrarestar aquesta qüestió, s’opta per assistir a algunes sessions prèvies, en 

els tallers de lectura, per tal de conèixer millor el grup, les dinàmiques i elaborar algunes 

pràctiques inicials.105 

 

En definitiva, es planteja una conversa per atendre les respostes lectores dels alumnes en què la 

mediadora aculli totes les aportacions, promogui la participació i ajudi a centrar la mirada en els 

aspectes de l’obra, és a dir, en els elements que la configuren i en la recepció que els provoca.  

                                                           
104 També es tenen en compte les referències de Munita i Manresa (2012), Sipe (2008), Mercer (2006), Tauveron 
(2002) i Kiefer (1999) sobre el paper de la mediació (apartat 3.2.3; part I). 
105 Vegeu breu relat de l’experiència a l’apartat 5.2.2. 
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5.1.2. El plantejament de la tasca d’escriptura valorativa  

La tasca d’escriptura valorativa es concep com una proposta d’elaboració individual i parteix 

d’una consigna clara: que cada alumne escrigui un mínim de tres raons per justificar la seva 

opinió, positiva o negativa, d’un àlbum. La instrucció es recorda en cada sessió abans d’iniciar la 

lectura de l’àlbum perquè es considera clau que els alumnes tinguin present quina és la tasca que 

se’ls demana. Es dur a terme aquesta pràctica abans i després de la intervenció, de manera que se 

segueixen les dues fases següents :  

 

─ Primera fase. Tres sessions inicials en què els alumnes escriuen la seva opinió 

immediatament després que la investigadora hagi llegit en veu alta un àlbum (textos 

inicials). 

 

─ Segona fase. Sis sessions en què els alumnes escriuen la seva valoració després de la 

lectura i la conversa col·lectiva, i tenint la pauta d’arguments a l’abast tant en la discussió 

com en el moment de l’escriptura (textos finals). 

 

Aquesta tasca es planteja amb una doble finalitat. D’una banda, els textos individuals permeten 

obtenir evidències del tipus de respostes que són capaços d’elaborar els alumnes de segon curs 

de primària abans de la intervenció didàctica (textos inicials) i els canvis que es produeixen per la 

influència de la conversa i de la pauta individual (textos finals). D’altra banda, també són una bona 

oportunitat per promoure la reflexió personal sobre l’obra i que els alumnes puguin repensar tot 

el procés viscut durant la intervenció didàctica. 

 

No es tracta d’un escrit que se cenyeix al propòsit comunicatiu propi d’un text argumentatiu 

complet, en què s’exposen arguments i contraarguments, sinó que se centra en l’elaboració d’un 

text reflexiu de caràcter personal amb arguments positius o negatius sobre l’obra. Cal ressaltar 

que l’argumentació és un gènere discursiu complex que implica “(...) la defensa d’una opinió, d’un 

punt de vista, per part del locutor amb la intenció de modificar el que pressuposa que té 

l’interlocutor – destinatari” (Camps, 1994: 178). La nostra proposta, en canvi, no es planteja des 

d’aquesta òptica comunicativa sinó més aviat des de la idea freinetiana de donar veu als infants, 

per tal que reflexionin sobre la seva recepció d’una obra.  

 

Després de ressenyar diferents investigacions sobre la capacitat d’argumentació dels infants i 

joves, Anna Camps (1994: 169) estableix la conclusió següent: “sembla, doncs, que malgrat que 
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una certa capacitat argumentativa es desenvolupi molt aviat, les capacitats d’abstracció 

necessàries per produir textos argumentatius escrits són les que es poden desenvolupar a partir 

de l’adolescència”. Les aportacions de Caron (1987) i Schneuwly (1988), que cita Camps (1994: 

167), van en la línia de constatar que l’infant es pot iniciar en l’ús dels procediments 

argumentatius des de ben petit, encara que la seva producció sigui rudimentària o molt elemental 

(Caron, 1987) perquè, malgrat que el text ben articulat, amb nusos argumentatius clars, és 

d’adquisició tardana, els infants tenen necessitat d’introduir-se, a poc a poc, en l’ús dels aspectes 

propis d’aquests escrits (Schneuwly, 1988). El fet de destriar informació sota una perspectiva 

personal és tan sols l’embrió del procés llarg i complex que representa escriure un text 

argumentatiu. 

 

Es tracta d’elaborar un text reflexiu, personal, que no serà avaluat i que s’adreça a la 

investigadora. És important tenir en compte que en el moment d’iniciar la intervenció cal fer 

explícit que l’escrit únicament pretén conèixer què pensen de l’obra llegida, sense qualificacions 

ni censures. Per tant, no té una intenció comunicativa, sinó reflexiva. Un tipus d’escriptura que 

contribueixi “a elaborar la resposta lectora a través de la canalització de la reacció personal i la 

construcció d’una mirada distanciada i progressivament experta cap al text literari” (Margallo, 

2013b: 67). En aquest cas, la reflexió se centra en la valoració personal, com un primer pas del 

camí per avançar en el raonament cada vegada més distanciat sobre l’obra. Considerem que les 

experiències interactives són rellevants però també que cal fomentar moments d’introspecció en 

totes les etapes de l’escolaritat. En aquest cas, es pretén que l’alumne pensi sobre l’obra i la seva 

recepció i que tingui un espai per començar a pensar-se com a lector.  

 

Tauveron (2002, 2003) reflexiona sobre les possibilitats del que anomena escrits de treball, com a 

mitjans per desenvolupar el pensament. L’autora planteja diferents tipus d’escrits en relació a les 

lectures literàries que varien en funció del moment i del propòsit de treball. Concep l’escriptura 

com una forma de respondre als textos i de millorar-ne la interpretació i estableix la necessitat 

que la consigna d’elaboració i el destinatari dels escrits s’explicitin. 

 

En la recerca que plantegem, els alumnes han de ser coneixedors del fet que els textos són per a 

la investigadora, perquè pugui saber què pensen sobre les obres llegides, i que formaran part d’un 

treball que podran llegir altres mestres. Pel que fa a l’evolució dels textos, el fet de recollir els 

escrits al llarg de diferents setmanes consecutives, en sis sessions després de la lectura de sis 

àlbums, permet evidenciar si es produeix una evolució i en quin sentit. Si bé seria interessant que 
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els alumnes poguessin tenir els textos valoratius de les obres que han compartit, com si es tractés 

d’un llibre de vida lectora en el qual es mostra la configuració del propi itinerari en la construcció 

com a lector, el nostre propòsit és centrar la mirada en un moment determinat per comprovar la 

incidència de la intervenció de manera concreta.  

 

5.1.3. La confecció de la pauta 

La pauta d’arguments és un material de suport que es dissenya amb l’objectiu d’oferir idees 

relacionades amb els elements narratius, els processos lectors o les concepcions sobre el lector. 

Tal com s’ha exposat en el capítol anterior (apartat 4.2), a l’inici del projecte pilot es constata que 

als alumnes els manca vocabulari específic per referir-se a les obres i, sobretot, que els cal ajuda 

per centrar la mirada en elements constitutius de l’àlbum.106 

 

La pauta es dissenya seguint les directrius plantejades en el projecte pilot, de manera que es 

concep com un material de suport que la investigadora ha de presentar detalladament als 

alumnes perquè entenguin les propostes i l’ús que en poden fer. Així, es planteja que puguin tenir 

aquest recurs a l’abast durant tota la conversa i en l’elaboració de l’escriptura valorativa perquè 

en puguin fer ús si ho creuen oportú. Per tant, no es tracta d’un material d’avaluació, el seu ús és 

opcional, i poden fer-lo servir com els convingui, és a dir, poden copiar o pronunciar durant la 

discussió un dels arguments de forma literal, completar el sentit d’una idea que es mostra 

inacabada, modificar la proposta o usar tan sols un dels termes del recurs.  

 

En aquest sentit, s’intenten evitar els inconvenients que es podrien derivar del fet que els 

alumnes haguessin d’utilitzar obligatòriament una pauta delimitada. Silva-Díaz (2006: 135) 

analitza els avantatges i les limitacions que sorgeixen en una experiència de discussió literària 

sobre àlbums metaficcionals, guiada per una pauta que els alumnes, en aquest cas de secundària, 

han de seguir:  

 
“(…) lo que salta a la vista es que la pauta de discusión proporciona contraste y lenguaje para 

profundizar en el análisis e interpretación de la literatura metaficcional y que su utilización 

puede ayudar a alcanzar respuestas más elaboradas. De manera que la investigación tuvo que 

considerar la pauta como uno de los aspectos condicionantes (…). En esta evaluación 

surgieron algunas limitaciones e inconvenientes del uso de la pauta, como, por ejemplo, el 

que los alumnos se sientan impelidos a dar respuestas rápidas, pues tienen que avanzar para 

                                                           
106 Recordem que els alumnes acostumen a referir-se a accions narrades i que usen termes recurrents com ara 
“aventures”. 
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acabar una discusión que está muy controlada, o que no surjan aspectos de la lectura más 

relacionados con los intereses personales de los lectores”. 

 

El recurs s’organitza en blocs temàtics, en la mateixa línia que la proposta elaborada en el 

projecte pilot, cadascun d’ells amb una cartolina d’un color diferent. La majoria d’arguments es 

mantenen, però hi ha qüestions que es modifiquen i que convé examinar.  

 

Les següents idees configuren la pauta d’arguments agrupades en cinc blocs. Els quatre primers 

mantenen els arguments de la pauta utilitzada en el projecte pilot i el darrer s’incorpora 

considerant els resultats obtinguts en l’estudi previ. En conjunt hi ha propostes que fan referència 

als elements constitutius de l’obra (A), als aspectes més personals sobre el propi procés lector (B) 

i a les relacions intertextuals o a les qüestions que reflexionen sobre el tipus de lector (C).107 

Algunes de les idees fan referència a més d’una qüestió, de manera que, per exemple, parteixen 

de l’observació d’un element de l’obra per reflexionar sobre el procés lector. 

 

Bloc 1. Sobre el codi textual i la comprensió lectora 

El text és divertit/ bonic/trist... (A) 

Hi ha rodolins, jocs de paraules, poemes... (A) 

M’ha costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils. (B + A) 

M’ha agradat aquesta frase... perquè... (A) 

 

Les idees que consten en el que hem anomenat bloc 1 (es recullen en una cartolina d’un mateix 

color) fan referència al codi textual i a la implicació que pot tenir aquest aspecte en la comprensió 

lectora. Així, apareixen suggeriments oberts que pretenen oferir idees sobre les qualitats globals 

del text (divertit, bonic, trist...) i altres que permeten enfocar la mirada en aspectes més 

específics, com ara en el fet que hi hagi rodolins o jocs de paraules o bé en la selecció justificada 

d’una frase de l’obra. També s’inclou una doble idea que contempla el fet de saber expressar la 

pròpia dificultat de comprensió (“m’ha costat d’entendre”) i detectar que l’obra té “paraules 

difícils”, com a característica del text i alhora com a causa de l’entrebanc per copsar el significat 

de l’obra. 

 

 

 

 

                                                           
107 Vegeu la concreció dels codis d’anàlisi ─sobre l’obra (A), sobre aspectes personals (B) i sobre el fet literari (C)─ 
al capítol 6 (concretament, a l’apartat 6.2.2) i també a l’annex 3. 
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Bloc 2. Sobre la il·lustració 

Els dibuixos són... (A) 

Els dibuixos m’han ajudat / no m’han ajudat a entendre la història... (A+B) 

Té coses per tocar, obrir... (A) 

M’ha agradat aquest dibuix...perquè... (A) 

 

El segon bloc se centra en l’apreciació de les il·lustracions. Es tracta d’idees que es poden 

completar, com la valoració global dels dibuixos o la selecció justificada d’una de les imatges. Al 

mateix temps, també es proposa que es puguin fixar en els elements tàctils o en el paper que 

juguen les imatges en la comprensió d’un àlbum (“m’han ajudat/no m’han ajudat a entendre la 

història”). Aquesta idea parteix de la concepció de la il·lustració com un element primordial en 

una obra d’aquestes característiques, però també fa referència, de manera indirecta, a la 

possibilitat de valorar què ajuda al lector en el procés de comprensió del relat. 

 

Bloc 3. Sobre els personatges, relacions intertextuals i concepció del lector 

Els personatges són... (A) 

Els personatges s’assemblen a mi... (A) 

S’assembla a un conte que... (C) 

La història és per a nens petits perquè... (C) 

 

El tercer bloc inclou quatre idees de dos tipus diferents.  Dues qüestions sobre els personatges: 

una per valorar globalment com són, que es presenta de manera inacabada, i l’altra per promoure 

la reflexió sobre el grau de semblança dels personatges amb els propis lectors, és a dir, 

encaminada a valorar si es tracta de personatges amb trets versemblants o no. Dos aspectes en 

relació al fet literari: un per promoure la connexió amb altres lectures i un altre per valorar si 

l’obra va dirigida a un lector més petit que ells, tenint en compte el seu bagatge i les 

característiques dels àlbums que, en algun cas, poden considerar allunyades de les seves lectures 

habituals. 

 

Bloc 4. Desenllaç, sensacions de la lectura i estructura 

He estat intrigat per saber el final. (B) 

El final de la història m’ha fet sentir... (A+B) 

Les aventures són molt/ poc emocionants. (A) 

És poc interessant perquè ja se sap què passarà. (A) 

 

Les idees del quart bloc presenten aspectes relacionats amb el fet de valorar l’estructura global de 

la narració i dotar de sentit tota la trama fins al desenllaç. Es proposen dues qüestions en relació 
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al final: la primera per reflexionar sobre si el relat genera curiositat i, per tant, es vincula al fet 

d’elaborar determinades hipòtesis i l’altra que intenta aprofundir en la forma de recepció del 

desenllaç. S’inclouen dues idees que es relacionen amb l’acció argumental: una d’elles en 

referència al tipus d’aventures que pot narrar l’obra i l’altra en relació a l’anticipació del lector, al 

fet que el relat sigui previsible.  

 

Les tres idees que configuren el darrer bloc (núm. 5) no formen part de la pauta utilitzada en el 

projecte pilot i s’incorporen en aquesta ocasió arran dels resultats obtinguts, precisament, en 

aquest estudi previ. Es constata que en les converses i en els textos valoratius hi ha alumnes que 

es refereixen al títol en diferents ocasions. En algun moment reflexionen sobre el grau de relació 

que té el títol amb el contingut de l’obra i, per tant, valoren què els ha aportat aquest element en 

l’elaboració d’hipòtesis; n’és un exemple el darrer text d’en Marc, que prové de la seva pròpia 

reflexió oral, transcrit a la taula 1 (subapartat 4.2.3): “el títol no semblava que passaria això”. 

També comenten, a propòsit dels companys o de la mestra, els significats d’un títol, com succeeix 

en referència a La lluna d’en Joan quan alguns alumnes valoren, oralment i per escrit, el grau de 

relació del títol amb el contingut de l’obra. N’és un exemple el text de la Paula, que deriva de la 

discussió: “tal com diu el títol la lluna era quasi com d’en Joan”. 

 

En qualsevol cas, es considera oportú incorporar idees en referència al títol, com un aspecte sobre 

el qual els alumnes poden elaborar reflexions interessants. Per aquest motiu, es proposen les tres 

qüestions següents: 

 

Bloc 5. Sobre el títol i les hipòtesis inicials  

El títol és... (A) 

El títol m’ha servit per... (A+B) 

Abans de la lectura no esperava que/ ja m’esperava que... (B) 

 

Tal com s’observa en la taula anterior, es plantegen tres sentències incompletes per promoure la 

valoració global del títol i la reflexió sobre el procés de comprensió centrat en la funció d’aquest 

element (“el títol m’ha servit per...”) i en l’elaboració d’hipòtesis i la seva confirmació o refutació 

posterior (“Abans de la lectura no esperava que/ja esperava que...).  

 

A més d’incloure aquest darrer apartat, una altra modificació respecte a  la pauta dissenyada en el 

projecte pilot és la supressió d’un exemple de valoració escrita en referència a un àlbum llegit 

(vegeu apartat 4.2.). En l’estudi previ s’observa que els alumnes no usen l’exemple, mentre que 
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els arguments incomplets i esquemàtics els són més fàcils d’incorporar a la dinàmica de la 

discussió o de l’escriptura i, per tant, esdevenen més útils. Per aquest motiu, s’opta per no 

incloure aquest exemple a la pauta, evitant també sobrecarregar els alumnes amb un excés de 

propostes, tenint en compte la incorporació dels nous arguments (bloc 5). Tanmateix, en la sessió 

de presentació de la pauta s’exposen oralment alguns exemples del que es podria escriure en la 

formulació de la pròpia opinió (vegeu “breu relat de l’experiència”, subapartat 5.2.2). 

 

Les idees es plantegen, majoritàriament, de forma oberta per promoure la reflexió personal dels 

alumnes i l’examinació acurada de l’àlbum. També convé esmentar que el llenguatge usat i les 

idees formulades parteixen de l’observació acurada dels textos inicials (tant en el projecte pilot 

com en aquesta recerca), de manera que es té en compte el que són capaços de valorar i a partir 

d’aquí s’elaboren propostes de diferent nivell de complexitat, des de seleccions d’un element fins 

a raonaments que suposin un repte més elevat pel que fa a la reflexió del propi procés de 

comprensió o a les connexions amb altres ficcions.  

 

Tal com s’ha pogut observar, la majoria d’idees de la pauta fan referència als elements 

constitutius de l’obra (A), és a dir, al títol, als personatges, a l’acció argumental, al desenllaç, al 

codi textual i al codi visual, amb l’objectiu de promoure l’apreciació de tots els components de 

l’àlbum. En menor mesura, també s’incorporen aspectes sobre els processos de comprensió o les 

sensacions personals (B), així com qüestions que pretenen promoure reflexions més distanciades 

en relació al fet literari (connexions intertextuals o idees sobre la concepció del lector) (C). 

 

En definitiva, la pauta es concep com un recurs per a tots els alumnes, que s’adapti als diferents 

nivells i interessos, que ofereixi llenguatge més específic en relació a les obres literàries i, alhora, 

possibilitats, punts de partida, per a la reflexió crítica.  

 

L’anàlisi de les dades ens ha de permetre obtenir informació sobre la incidència d’aquest material 

en el conjunt de la seqüència, en converses i escrits valoratius, per poder detectar si realment es 

tracta d’una proposta que, aplicada en gran grup, respon als propòsits plantejats en el moment de 

la seva elaboració.  
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5.1.4. La selecció d’àlbums 

La intervenció es desenvolupa amb àlbums, partint de la idea que aquests materials tenen unes 

qualitats, derivades especialment del tipus de relació entre codi visual i textual, que els fan idonis 

per ser compartits i interpretats conjuntament.108 A més, l’àlbum “pot facilitar la participació de 

lectors menys hàbils amb els textos, perquè els proporciona la possibilitat d’interpretar imatges 

gràfiques i de transferir les destreses adquirides en els àlbums a uns altres tipus de textos 

literaris” (Silva-Díaz i Manresa, 2005: 55). 

 

Escollir els àlbums il·lustrats per dur a terme la proposta didàctica és una tasca essencial del 

disseny de la recerca. Examinar les característiques de les obres literàries és rellevant a l’hora de 

planificar intervencions didàctiques que pretenen desenvolupar la competència literària, tenint 

present la idea que els llibres ensenyen a llegir literàriament (Colomer, 1998). En aquest cas, 

l’elecció es du a terme aplicant dos criteris primordials: qualitat i diversitat. Es trien obres d’autors 

i il·lustradors que tenen estils diferenciats, que han fet una aportació rellevant en l’àmbit de la 

narrativa gràfica. Algunes de les obres escollides formen part del que podem considerar clàssics, 

pel reconeixement que han tingut al llarg del temps, però també perquè poden ser d’interès per a 

lectors de totes les edats que poden dialogar amb l’obra de maneres diverses segons el moment 

de lectura. 

 

Considerant que la intervenció didàctica gira al voltant de la idea de promoure la valoració 

d’àlbums, és necessari que les obres presentin diferències pel que fa als elements constitutius 

amb què es transmet la història. D’aquesta manera es poden detectar quines qüestions 

destaquen els alumnes en cada cas i si hi ha aspectes característics de cada obra que influeixen les 

opinions dels alumnes.  

 

Diferents autors han establert formes d’analitzar els elements dels àlbums des d’òptiques diverses 

─en són exemple Colomer (2002), Van der Linden (2006), Duran (2007), Bosch (2007), Lluch 

(2010), Salisbury i Styles (2012), Lluch i Valriu (2013)─, es tracta d’estudis que conflueixen en el fet 

que triar les obres és una tasca complexa, gens banal, i sobre la qual es genera molt debat: què 

significa escollir obres amb qualitat literària?, de quina manera les obres literàries contribueixen a 

socialitzar els infants i, per tant, fins a quin punt és rellevant (o convenient) considerar els relats 

com a eina per mostrar comportaments socials?, quin itinerari lector, és a dir, quines possibilitats 

                                                           
108 Vegeu capítol 2, dedicat a l’anàlisi d’aquest tipus d’obres. 
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d’avançar en la competència literària, ofereixen els llibres?, què pot agradar als lectors? (Colomer, 

2002).109 

 

La nostra proposta contempla especialment la diversitat d’elements constitutius, tenint present la 

finalitat de poder explorar obres amb reptes interpretatius diferents per observar la capacitat de 

valoració literària dels alumnes: “Tot i que la qualitat literària és un element que sempre ha de ser 

present en la tria del corpus escolar, la selecció segons la funció que ha de complir cada text en la 

formació del lector literari és una mirada imprescindible en l’àmbit acadèmic” (Manresa, 2013: 

66). 

 

Manresa (2013: 66-67) estableix alguns dels criteris a tenir en compte en la selecció, sigui amb la 

idea de col·laborar a construir hàbits de lectura o, com en el nostre cas, amb la pretensió d’ajudar 

a interpretar els textos. En aquesta recerca es prenen en consideració els dos primers: 

 
─ El grau de diversitat de gèneres, temàtiques i nivells de complexitat. 

─ Les característiques literàries rellevants dels textos programats per ser analitzats amb 

profunditat en l’espai de lectura  guiada o analítica. 

─ El grau de paral·lelisme amb les pràctiques lectores vernacles dels joves. 

─ Els tipus de referents comuns que permeten: textos canònics, clàssics, de diferents 

tradicions literàries, juvenils, actuals, etc. 

 

La forma en què s’uneixen els elements que configuren els àlbums presenta diferents nivells de 

complexitat. S’escullen obres que a priori són més simples, tipus d’història en un format més 

proper als relats prototípics per a infants més petits (com Neda-que-neda) i d’altres que tenen 

característiques més allunyades de les lectures habituals (com L’autèntica història dels tres 

porquets). Es planteja l’interrogant al voltant de la possibilitat que els àlbums construïts sobre 

bases més conegudes permetin més distància del lector, i per tant que els puguin resultar més 

fàcils de valorar considerant els aspectes constitutius, que no pas les obres amb més reptes 

interpretatius. Aquest és un aspecte que es pot explorar únicament si es té en compte la varietat 

en la tria. 

 

                                                           
109 Les qüestions sobre la selecció d’obres i específicament d’àlbums s’han tractat als apartats 1.3 i 2.1.3 (marc 
teòric; part I). 
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També es considera oportú rellegir algunes de les obres seleccionades, de la mateixa manera que 

es produïa en el cas del projecte pilot (Dos fils i La lluna d’en Joan), amb el propòsit de disposar de 

dades més concretes sobre la influència de la intervenció (analitzant els textos valoratius sobre les 

mateixes obres elaborats abans i després de les propostes didàctiques) i, al mateix temps, poder 

observar els efectes de la relectura,110 partint de la idea que es tracta d’una proposta que pot 

ajudar a progressar en el tipus de raonaments literaris. 

 

En qualsevol cas, l’anàlisi requereix una atenció especial a les obres en funció dels propòsits que 

es pretenen. “Sabemos que analizar un libro, es decir, leerlo en profundidad significa saber 

hacerse preguntes e intentar responderlas” (Lluch, 2005: 94). Per tant, ens fem preguntes en 

relació als diferents elements que composen cada àlbum, tenint en compte el que és més o 

menys habitual en obres dirigides a infants i els processos que el lector ha de fer per interpretar-

les. En aquest sentit, en els propers apartats s’exposen els diferents elements que s’han examinat 

per tal de fer la tria, es ressenyen les sis obres escollides posant atenció en els diferents aspectes 

analitzats i, finalment, s’incorpora un quadre com a síntesi d’aquests dades (elements constitutius 

analitzats i característiques dels àlbums escollits). 

 

5.1.4.1. Elements constitutius analitzats 

Molts dels elements que configuren les obres111 i que s’han valorat a l’hora de fer la tria 

s’inclouen, d’alguna manera, en la pauta d’arguments com a propostes per a la reflexió. Es tracta 

d’aspectes que els alumnes de cicle inicial poden identificar i comprendre. En aquest sentit, es 

busquen obres que tinguin diferències pel que fa a:  

 

a) Codi visual: es tracta del codi principal sobre el qual pren forma l’àlbum. En aquest sentit, tenim 

en compte el concepte comunicació visual (Salisbury i Styles, 2012: 59), que contempla l’àmbit del 

disseny i de la il·lustració, com a llenguatge comunicatiu, creador de significats. “La il·lustració és 

un llenguatge que s’inscriu dins un quadre sistèmic, amb els seus codis, la seva sintaxi i les seves 

convencions, totalment capacitat per lliurar missatges narratius complets i eficaços” (Duran, 

2007: 109). Per a la recerca es busquen àlbums que tinguin imatges amb narrativitat, que 

dialoguin amb el text, l’enriqueixin o l’ampliïn.  

 

                                                           
110  Vegeu apartat 1.1.4 (cap. 1; part I) sobre la importància de la relectura. 
111 Vegeu idees en relació als aspectes constructius de les obres literàries i als trets diferencials entre 
paraliteratura i literatura a l’apartat 1.3 (cap.1; part I). 
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En l’àlbum, el disseny és un aspecte destacat, per això també es té en compte en el moment de 

triar les obres: diferències tipogràfiques, de format, de disposició dels elements en l’espai, etc. Es 

tracta de qüestions que generen un efecte concret en el lector. Se seleccionen obres amb imatges 

de diferent seqüenciació i diagramació, creades amb tècniques diverses (tenint en compte el traç, 

el color i la composició), més abstractes i més realistes, que aportin en algun moment elements 

nous per a la interpretació i que transmetin un to més versemblant o més paròdic (Lluch i Valriu, 

2013: 72). 

 

b)  Els aspectes paratextuals112 (peritext i epitext): els paratextos orienten i condicionen l’acte de 

lectura ja que tenen un ús funcional, no són purament decoratius (Lluch, 1998: 78). Sobre aquest 

aspecte trobem paratextos externs, fora del llibre (crítica literària, informacions de catàlegs o 

fòrums); els més visibles (coberta, contracoberta, llom o distintius de la col·lecció) i els menys 

visibles, que formen part del llibre (títol o dedicatòries) (Lluch, 2005). 

 

Tenint en compte els elements propis de l’àlbum que reben l’atenció més directa del lector a 

l’hora d’elaborar interpretacions, s’han considerat bàsicament: la coberta, les guardes, la 

tipografia i el títol. En paraules de Colomer (2002: 22): “Portada y contraportada son los dos 

límites físicos de la historia que se contiene en su interior, pero ambas empiezan ya a darnos 

información sobre lo que podemos esperar de ella”. En la tria es vetlla perquè hi hagi qüestions 

paratextuals, especialment dissenys de coberta i contracoberta, de diferent tipologia. Com 

s’exposa al capítol sobre la metodologia d’anàlisi, concretament, sobre les categories d’anàlisi de 

les valoracions (apartat 6.2.2), s’ha optat per incloure la majoria d’aquests aspectes en el codi 

visual de l’àlbum i en el cas concret del títol s’ha tingut en compte com un element específic sobre 

el qual ens interessa conèixer-ne l’ús que en fan els lectors en la comprensió i la recepció de 

l’obra.  

 

c) Codi textual: la majoria d’obres escollides estan confeccionades per text i il·lustració (excepte 

Espejo, que és una obra sense paraules). En el cas de l’àlbum, “la imatge i el text formen el text 

final” (Lluch i Valriu, 2013: 77), per tant cal analitzar com s’articulen els dos codis: si es reforcen 

entre ells, si es contradiuen o si un amplia l’altre. En aquest sentit, en les obres seleccionades els 

dos codis dialoguen a l’hora de crear sentits. 

 

                                                           
112 Vegeu informació sobre els aspectes paratextuals al primer capítol del marc teòric (part I), concretament a 
l’apartat 1.3. 
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Saber apreciar la forma literària és, sobretot, saber valorar com s’explica la història: “hay que 

aprender a fijarse en el cómo nos la cuentan verbalmente, en las palabras con que lo hacen” 

(Colomer, 2002: 84). La forma de narrar el relat és, de fet, l’element que diferencia el text literari 

de qualsevol altre tipus de text. En aquest sentit, s’opta per escollir obres que presentin 

diferències pel que fa a: la quantitat de text, l’escriptura de més narració o de més diàleg, la 

presència d’aspectes simbòlics, metàfores i comparacions, l’explicació basada en accions o en 

reflexions. L’aspecte textual contribueix a fer que algunes de les obres escollides tinguin un 

caràcter més poètic i simbòlic i que d’altres  presentin més ironia i humor.  

 

d) Tipus de títol: el títol compleix, bàsicament, tres funcions (Estébanez, 2009): identificar l’obra, 

és a dir, és l’element que permet reconèixer i saber a quina obra ens referim; transmetre 

informació sobre el contingut i cridar l’atenció per captar l’interès del lector. És un dels elements 

que acull el lector, com el conjunt de la informació paratextual, que li permet fer hipòtesis sobre 

la narració. Hi ha títols que es refereixen al contingut del text, de manera més o menys explícita, i 

altres de més simbòlics o metafòrics. Actualment en les obres per a infants predominen els títols 

temàtics (Colomer, 2002: 39), que sintetitzen el contingut del llibre o bé que usen el nom del 

protagonista. “Així doncs, la literatura per a infants utilitza majoritàriament els títols construïts a 

partir del tema o del protagonista central de l’obra, que esdevenen una clau interpretativa del 

text” (Lluch, 1998: 87).  

 

Els títols temàtics, més descriptius, presenten menys dificultat interpretativa i són més presents 

en els relats per a infants. En canvi, els simbòlics o metafòrics són poc habituals i poden suposar 

un repte, de diferent grau de dificultat, segons si els elements per a la seva interpretació són més 

o menys explícits en la coberta o en el conjunt de la narració. En qualsevol cas, determinen una 

forma de llegir, ja que influeixen la predisposició del lector a l’hora d’enfocar la lectura. Per 

aquest motiu, en la tria d’obres es té en compte que hi hagi títols de tipologia diversa. 

 

e)  Tipus de personatges: els personatges són la base del relat. Segons el paper que ocupen en la 

narració es divideixen en principals i secundaris, i segons el tipus es poden classificar com a 

humans, animals i fantàstics. Pel que fa a la seva caracterització, també trobem personatges que 

representen un arquetip, que fan la funció de símbols d’uns determinats patrons de conducta 

establerts, i altres que són més complexos. Lluch i Valriu (2013: 42) estableixen que el personatge 

principal té una sèrie d’atributs que el distingeixen plenament de la resta, com ara l’edat i el 

gènere, però també la presència en solitari o en grup, el tipus d’accions que realitza i les seves 
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funcions, així com els atributs físics i psicològics (en el cas de l’àlbum aquest és un aspecte que es 

representa, almenys parcialment, a través de la il·lustració). A més, destaquen el nom del 

personatge, que “l’identifica i el particularitza (...). Al nom se li donen uns trets que funcionen 

com un comodí que permet, a través d’una sola paraula, al·ludir al conjunt de característiques que 

se li han assignat”. Es tracta d’un aspecte específic que els alumnes valoren especialment (en el 

projecte pilot, per exemple, aquest és l’aspecte textual que troben més a faltar en l’àlbum sense 

paraules Espejo; afirmant que, com a mínim, la protagonista hauria de tenir nom). 

 

En la tria de les obres es té en compte que hi hagi personatges animals i humans. En el cas dels 

animals, es tracta, com acostuma a ser habitual en les obres infantils, d’animals humanitzats. 

Quant als humans, es considera que n’hi hagi d’infants i d’adults, de masculins i de femenins. En 

l’anàlisi de les obres literàries que realitza Colomer (1998: 225), s’estableix que en la narrativa 

infantil la majoria de personatges són humans (79,6%), masculins i de l’edat que es pressuposa 

que té el lector model (56,71%). Al costat d’aquestes dades, cal tenir en compte el rol que 

representen els personatges femenins i masculins en les obres per a infants. Alguns estudis ─per 

exemple, Turín (1995), Colomer (1994, 2002), Lluch (1998) o Olid (2011)─ indiquen que hi ha un 

nombre important d’obres dirigides a infants que mantenen els estereotips de gènere, 

especialment per la presència de personatges masculins que són presentats com a herois. Per 

aquest motiu, les obres amb personatges masculins que hem escollit tenen una clara voluntat de 

plasmar conductes associades, tradicionalment, a les figures femenines. Un fet que també ens ha 

de permetre observar com valoren aquest aspecte els lectors entre set i vuit anys. 

 

f) Diferents elements organitzatius: es pretén que els alumnes puguin explorar obres que 

presentin diversitat d’espai, de temps i d’estructura. Es contempla la varietat d’escenaris on 

succeeix l’acció, llocs allunyats que els permeten explorar noves realitats (com els espais d’Àfrica) 

i altres de més propers (com un indret de costa o una casa amb elements propis del nostre 

context cultural). Ara bé, també hi ha espais pràcticament inexistents, perquè alguns relats es 

basen en el conflicte dels personatges obviant l’indret on succeeixen. 

 

Pel que fa al temps de la narració, en les obres per a infants acostuma a ser lineal, a centrar-se en 

un  breu espai de temps i a ser expressat en passat. En la nostra recerca la majoria d’àlbums 

compleixen aquesta característica, encara que hi ha certs matisos, com ara un àlbum que usa el 

present per fer un retrat d’una situació habitual. Quant a l’estructura, en els relats per a infants se 

segueix majoritàriament una estructura ternària (situació inicial-conflicte-resolució) o repetitiva 
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(Lluch i Valriu, 2013: 36). La majoria d’àlbums escollits mantenen aquest aspecte, malgrat alguna 

excepció en què no hi ha presència de conflicte o aquest no queda resolt. 

 

g) Tema: recentment, les obres infantils han inclòs una gran varietat temàtica amb la voluntat que 

la literatura permeti ampliar l’experiència dels infants (Colomer, 2002: 143). Els àlbums presenten 

temes molt diversos, l’ús de la imatge en la construcció activa del significat també promou el 

tractament de temes des de perspectives diferents. En aquest cas, s’ha decidit escollir alguns 

àlbums que tracten qüestions amb un deix més dramàtic i altres amb un marcat to humorístic, 

tractant temes variats com la malaltia, la vida a l’Àfrica, la unió com a força o fins i tot aspectes 

inesperats, per la novetat que representen, com ara els excrements. 

 

h) Veu narrativa i punt de vista o focalització: “tradicionalment la veu narrativa s’ha identificat 

amb les persones verbals utilitzades. Però la teoria literària ha posat de manifest la complexitat 

d’aquesta figura de la narració” (Colomer, 1998: 167). En aquest sentit, el narrador només es pot 

identificar amb la primera persona pel fet de ser el subjecte de l’enunciació. Ara bé, la història es 

pot contar des de dins o des de fora del relat. Aquest aspecte és el que es té en compte en el 

moment de fer la tria de les obres i fa referència a la focalització, un terme proposat per Genette 

(1972, citat a Estébanez, 2009: 428) que en certa manera recull la idea coneguda com a punt de 

vista i que podem classificar en: focalització zero, seria el cas d’un narrador omniscient, que és 

extern al relat i té més informació que cap personatge, focalització interna, quan assumeix la 

perspectiva d’un sol personatge (fixe) o de més d’un personatge (variable o múltiple), que explica 

(o expliquen) els fets segons el seu punt de vista i focalització externa quan el narrador es limita a 

narrar el que veu o escolta dels personatges, de manera que té menys informació i no participa en 

els fets narrats.  

 

Les obres dirigides als primers lectors acostumen a ser contades per un narrador omniscient, que 

pren el control del relat, i permet al lector fer-se un retrat de tot el que succeeix. En la nostra tria 

s’ha tingut en compte que hi hagi certa diversitat pel que fa al punt de vista, perquè el fet que 

l’autor esculli una determinada veu per explicar la història provoca que el lector se situï en un 

punt molt concret respecte el que es narra, a prop d’un determinat personatge, “promovent la 

seva projecció identificadora”, o fora del que es conta (Colomer, 2002: 65). 

 

i) Tipus de desenllaç: és un element decisiu perquè permet donar sentit a la narració fent saber 

com es resolt el conflicte inicial i també perquè provoca la reacció emotiva del lector (Colomer, 
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2002: 57). Des de la perspectiva educativa s’ha analitzat aquest aspecte com l’element 

determinant per transmetre un missatge educatiu sobre les formes de conducta associades a 

l’èxit o al fracàs. Des d’aquesta òptica es troben desenllaços positius per la desaparició o 

l’acceptació del conflicte, negatius en relació al problema plantejat o oberts pel fet que el lector 

pot fer diferents interpretacions sobre el que ha passat durant el relat o el que succeirà a partir 

del moment en què s’acaba la història (Colomer, 1998: 164). Aquests darrers suposen un repte 

interpretatiu més elevat pel paper que ha d’assumir el lector, però també pel fet de ser menys 

habituals en les lectures que realitzen els infants. 

 

Seguint el que exposa Colomer (1998: 221-222), el desenllaç tradicional de la narrativa infantil i 

juvenil és el d’un final positiu per desaparició del problema. “Aquest tipus de final és l’adoptat 

pels contes tradicionals i, justament, ha estat un dels aspectes valorats per la psicoanàlisi com a 

necessari per al vessant educatiu de la literatura per a infants”. Malgrat que les noves creacions 

cada vegada diversifiquen més el tipus de desenllaç, per tal d’oferir una visió més complexa de la 

realitat i jugar amb les expectatives del lector, també és cert que es mantenen les creences sobre 

la necessitat d’un final reconfortant; de manera que el més freqüent continua essent que els 

adults, de l’entorn familiar o escolar, posin a l’abast dels infants històries amb desenllaç feliç, ja 

siguin obres d’autor o contes tradicionals. En l’elecció de les obres es vetlla perquè hi hagi 

diferències en el desenllaç; malgrat que és possible que els finals oberts o negatius puguin ser 

difícils de comprendre o d’assimilar per alguns infants, es pretén comprovar en quin sentit valoren 

aquest element en els diferents casos. 

 

La tria de les obres es realitza tenint en compte tots els elements anteriors i amb la voluntat 

d’oferir el màxim de diversitat possible pel que fa a la tipologia d’aspectes que construeixen 

l’àlbum. A continuació, s’exposen els trets diferencials que caracteritzen cadascuna de les obres 

escollides113 i les reflexions, en relació als reptes interpretatius que poden suposar pel lector, que 

han guiat el procés de selecció. Cal esmentar que en alguns casos les reflexions o interpretacions 

elaborades pels alumnes durant la intervenció, que s’examina en el tercer bloc de l’estudi,114 han 

ajudat a observar de manera més acurada determinats aspectes de les obres.  

 

 

 

                                                           
113 Vegeu la síntesi dels elements analitzats i de les obres escollides a l’apartat 5.1.4.8. 
114 Vegeu opinions, reflexions i interpretacions dels lectors al llarg del bloc III. Anàlisi de dades (cap.7, 8, 9 i 10). 
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5.1.4.2. Neda-que-neda de Leo Lionni (Kalandraka, 2007; 1a ed., 1963) 

Leo Lionni és un dels artistes de referència de l’àlbum il·lustrat, pioner en la creació d’aquest tipus 

d’obres pel fet d’introduir elements per narrar visualment les històries que vol explicar (Duran: 

2007). Pel que fa al text, l’edició que s’escull ha estat traduïda per Ignasi Centelles. A Neda-que-

neda es presenta l’aventura d’un peix especial, Neda-que-neda, que passa per moments terribles 

quan una tonyina es menja bona part dels peixos amb qui conviu. Després de fascinar-se per les 

meravelles del fons marí, amb enginy aconsegueix crear un peix gros amb tots els altres peixos, on 

ell fa d’ull.115 D’aquesta manera, junts, poden vèncer el perill. Es tracta, per tant, d’una trama 

simple explicada per un narrador omniscient que, a priori, segueix l’esquema prototípic, seguint 

l’ordre temporal dels fets amb presentació, conflicte i resolució. Tanmateix, hi ha alguns matisos 

en aquesta estructura que provenen, d’una banda, del fet que el conflicte apareix pràcticament a 

l’inici de l’obra i, de l’altra, que aquesta situació inicial no es pot resoldre, s’ha d’acceptar. De fet, 

el viatge del protagonista pel fons marí representa els moments de dol i de retrobament amb un 

mateix que ha de passar per aconseguir més seguretat i ser acceptat en una altra comunitat. Per 

tant, el conflicte es resol parcialment, tal com fan notar alguns dels alumnes amb qui hem 

conversat.116 Això fa que el desenllaç s’allunyi, de manera molt subtil, de la resolució absoluta del 

conflicte.  

 

La característica destacada d’aquest àlbum és que text i imatge estan molt ben articulats, en una 

simbiosi molt especial. La il·lustració és predominant, però el text permet donar informacions 

breus i concises, que ajuden a percebre la imatge d’una determinada manera. N’és un exemple 

quan es destaquen en majúscula les paraules “veure” i “pensar” com a conceptes que el 

protagonista utilitza per explicar als companys que cal actuar, lluitar davant de la por. De fet, de la 

trama se’n deriven reflexions diverses que es poden relacionar amb el tema de la unió com a 

força per lluitar contra el mal i la injustícia o la importància dels personatges diferents, talentosos 

i creatius, que poden ser líders que ajudin a millorar la realitat.  

 

Les imatges són de gran qualitat i difereixen de les que contenen els llibres per a infants més 

convencionals, per la tècnica i l’ús del color, “que recrea la sensació del fons marí” (Duran, 1998: 

163). Un escenari ric, que el lector pot observar des de dins i no com passa en altres relats en què 

el mar és representat en relació als humans. Quant al color, també transmet un determinat 

missatge el fet que l’autor hagi escollit representar el protagonista amb un color negre compacte i 

                                                           
115 Vegeu aquesta il·lustració a l’annex 4 (imatge 11). 
116 Vegeu taula 4; apartat 8.1.1 (part III). 
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la resta de peixos amb un contorn vermell, però buits de dins. Els colors de les palmeres i altres 

elements del fons del mar, en canvi, són més difosos. 

 

Els personatges són animals, un fet molt habitual en les obres infantils que, a més, permet tractar 

aspectes complexos amb els quals el lector es pot sentir identificat però, al mateix temps, fer-ho 

amb certa distància. Les característiques d’aquests personatges permeten establir relacions 

intertextuals amb altres obres en què el protagonista és diferent, perd els seus companys o és 

l’heroi que ajuda a resoldre el conflicte, aspectes presents en un gran nombre d’obres.  

 

El lector pot intuir que el títol és el nom del protagonista gràcies a la il·lustració de la coberta, en 

què es representa el personatge en un lloc destacat, just a sota el títol. Tanmateix, la fórmula del 

terme no mostra amb claredat que es tracti d’un nom, ja que exposa una acció i per tant es pot 

relacionar amb un verb. Així doncs, aquest fet pot generar hipòtesis més obertes a l’hora d’iniciar 

la lectura del relat. 

 

En conclusió, la majoria d’elements comentats, una trama simple i de fàcil comprensió, la 

presència de personatges animals, el relat en tercera persona o el desenllaç entès principalment 

com a positiu, fan que aquest àlbum es concebi com una obra de menys complexitat 

interpretativa, malgrat alguns matisos que poden generar diferents nivells de reflexió. 

 

5.1.4.3. Dos fils de Pep Molist i Emilio Urberuaga (La Galera, 2007) 

L’àlbum va rebre el Premi Sant Joan de Déu 2007 i Crítica Serra d’Or 2008. Es tracta d’una obra 

plena de simbolisme, que ofereix una mirada contemplativa a un dia de la vida d’en Moussa, un 

nen del que sembla ser l’Àfrica profunda. No se’n pot saber la localització exacta, però es tracta 

d’un escenari allunyat de les societats industrials, que presenta cert exotisme. De fet, un aspecte 

característic de l’àlbum és precisament que mostra la diferència cultural, social, de vida a partir de 

narrar la quotidianitat del personatge a l’Àfrica, en lloc de fer-ho des de l’òptica de qui arriba a 

casa nostra, com succeeix en moltes obres per a infants, que exposen què pot suposar l’emigració 

per a qui arriba a un lloc desconegut i per a qui l’acull. En aquest cas, en un moment de l’obra es 

relata que el pare i el germà han hagut d’emigrar: “Van seguir un altre fil. Aquell  que marxa cap al 

darrere de les muntanyes, allà on s’amaga el sol. Cap allà on diuen que hi ha vies i trens de veritat, 

i els paisatges no són plens de pols, soroll i perills”. D’aquesta forma es deixa entreveure el fet 

migratori, el contrast entre dues formes de vida i la percepció de la realitat a través de la visió 
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d’un infant africà. En aquest àlbum tot és més suggerit que explicat, tal com es pot observar en el 

fragment transcrit. I aquest fet implica certa complexitat d’interpretació. 

 

El seu títol és metafòric i suposa un primer repte pel lector, que haurà de descobrir la relació 

entre aquest element i el contingut de la narració. La coberta i la contracoberta tenen una textura 

de roba, que es pot posar en relació amb el títol de l’obra; es tracta d’un element paratextual, 

concretament peritextual, que contribueix a oferir un primer missatge al lector.  

 

El desenllaç es pot considerar obert, per les diferents possibilitats d’interpretació que ofereix: 

“...el seu tren no ha arribat a la FI del seu trajecte”. Aquest és un tret distintiu d’aquesta obra, ja 

que es tracta d’un tipus de final poc habitual en les obres per a infants.  

 

El personatge principal és en Moussa, un infant africà, i la seva família: l’avi, la mare, la germana. 

Es tracta d’un àlbum evocador, reflexiu, en què les accions són poc importants (el camí que fa en 

Moussa per arribar al baobab on l’avi explica contes i el retorn a casa). El més destacable és la 

manera com el lector pot descobrir un temps i un espai on tot està emmarcat amb una aurèola 

mítica. És interessant la relació entre el protagonista i el seu tren de cartró i els personatges que 

fan de passatgers, posant en relleu un cert animisme propi dels infants que juguen a donar vida 

als objectes. 

 

El relat és explicat per un narrador extern i se centra en el que sap, viu i coneix el protagonista. 

S’explica en present com una manera de mostrar la realitat quotidiana del protagonista. El text és 

ple de metàfores que cal anar interpretant, sense diàlegs i amb presència d’onomatopeies, que 

s’acostumen a representar en majúscula, jugant amb l’aspecte tipogràfic per contribuir a fer que 

el lector s’endinsi en la descoberta del món del protagonista.  

 

Un dels aspectes més destacables és la simbiosi entre codi textual i visual, malgrat haver estat 

elaborat per dos autors: un escriptor, Pep Molist, i un il·lustrador, Emilio Urberuaga. En aquest 

cas, la il·lustració té un paper essencial perquè el lector pugui copsar l’espai, càlid i immens, de 

determinats llocs d’Àfrica, però també perquè vegi el temps de la narració. Així doncs, les imatges 

difuminades van mostrant com, a mesura que el protagonista fa els seus camins, es va fent de 
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nit.117 La importància de la imatge per explicar la temporalitat de la història és també una 

característica pròpia dels àlbums. 

 

La conjunció dels elements textuals i visuals acaba donant un to poètic a l’àlbum, un aspecte que 

el fa especialment interessant per rellegir. Precisament la seva naturalesa poètica i la seva 

potencialitat evocadora l’allunyen de les lectures més convencionals per a infants.  

 

5.1.4.4. La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap de Werner Holzwarth i Wolf 
Erlbruch (Kalandraka, 2011; 1a ed., 1989) 

 

És un àlbum clàssic alemany, que ha estat molt conegut gràcies a les seves reedicions i 

traduccions. En aquest cas, l’obra en català ha estat traduïda per Maria Viu. La línia argumental és 

simple, té una estructura repetitiva, molt pròpia dels relats per a infants, caracteritzada per una 

única seqüència que es repeteix sis vegades i destaca per tractar el tema dels excrements dels 

diferents animals amb molt humor.  

 

Un dels primers aspectes que destaquen de l’obra és el títol llarg, que resumeix l’acció principal i 

amb la presència del terme inconcret “allò”, que el lector pot interpretar gràcies a la il·lustració, 

“es un título, a la vez explícito y tácito. Explícito por su longitud y contenido (el protagonista más 

el desarrollo que seguirá la historia), pero tácito porque se contiene y no expresa a qué se refiere 

el 'aquello'” (Colomer, 2002: 39). Aquest fet evidencia l’estreta vinculació entre text i imatge i, al 

mateix temps, és una forma de crear complicitat amb el lector pel fet de no utilitzar la paraula 

concreta, com passa quan no es vol pronunciar un terme considerat tabú. 

 

El text combina les repeticions del breu diàleg entre el protagonista i la resta de personatges,  

amb uns aclariments entre parèntesi en què l’autor descriu l’excrement en qüestió, mitjançant 

l’ús d’onomatopeies, i les opinions de la talpeta.118 L’aspecte tipogràfic, amb el canvi de tamanys 

de la lletra i l’ús de parèntesis, també representa un tret característic de l’àlbum. El relat és 

explicat per un narrador extern i el diàleg directe té molt pes en el conjunt de l’obra. 

 

El format apaïsat ja impulsa el lector a seguir el camí que ha d’anar fent el personatge principal en 

la cerca de qui li ha fet “allò” al cap. Imatges amb contorns molt definits que contribueixen a 

explicar els fets de l’obra i tenen un pes essencial en la transmissió del desenllaç. La ironia també 

                                                           
117 Vegeu imatge a l’annex 4 (imatge 1). 
118 Vegeu un exemple d’aquest aspecte a l’annex 4 (imatge 13). 
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és present en el desenllaç que tanca el conflicte, però alhora mostra les diferents formes de viure 

un mateix fet. Així doncs, mentre la talpeta està satisfeta de la seva venjança, pel gos, que n’és el 

destinatari, no té cap importància. 

 

Es tracta d’una obra on els personatges són animals humanitzats poc habituals en les obres per a 

infants. Un talp (talpeta) és el protagonista i en el seu camí per descobrir qui li ha fet allò al cap va 

dialogant amb un porc, una vaca, una llebre, un cavall o unes mosques. El personatge principal és 

el que es representa amb més trets humans, com ara la vestimenta o l’ús d’ulleres, un element 

que també apareix en el dibuix del cavall. 

 

L’espai pràcticament no és representat, a excepció d’alguns elements que ens indiquen que es 

tracta de l’hàbitat natural dels animals que apareixen, de manera que el protagonisme recau en 

els personatges que ocupen tota la pàgina. S’intueix que l’acció transcorre en un breu espai de 

temps entre que a la talpeta li cau “allò” fins que descobreix el culpable i executa la seva 

venjança. 

 

Tal com afirma Duran (2002: 122), es pot concloure que: “El sutil humor que traducen las 

ilustraciones, el juego tipográfico del texto, la composición y la repetición de la estructura 

narrativa, hacen de este libro un clásico indiscutible de la literatura infantil para todos los 

públicos”. 

 

5.1.4.5. La lluna d’en Joan de Carme Solé Vendrell (Mars Rosa Sensat, 2009; 1a ed., 1982) 

Carme Solé Vendrell és una de les creadores catalanes de més projecció internacional, que ha 

rebut nombrosos premis de reconegut prestigi. La lluna d’en Joan és una de les seves obres més 

emblemàtiques i més conegudes, que ha esdevingut un clàssic de la literatura infantil. Es tracta 

d’un exemple clar del seu llenguatge artístic que “(...)ha estat  marcat per la creació d’obres amb 

una certa càrrega dramàtica, en què la tristesa i la nostàlgia hi són molt presents” (Amat, 2014: 

12).  

 

És una història plena de tendresa i simbolisme, narrada en tercera persona però centrada en el 

protagonista, de manera que el lector s’hi pugui sentir a prop. En Joan viu amb el seu pare, que és 

pescador. Una nit de tempesta el seu pare perd la salut al mar i en Joan aconsegueix recuperar la 

salut del pare amb l’ajuda de la lluna. El protagonista és un nen amb qui el lector es pot sentir 

identificat i viure les seves pors. A més, l’autora defuig els tòpics creant un personatge masculí 
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tendre, sensible, que cuida el pare, característiques que de manera tradicional s’han associat als 

personatges femenins. Es tracta, per tant, del que podem anomenar “protagonista masculí 

desacomplexat”, usant termes d’Olid (2011: 107). La història combina el realisme dels 

personatges humans amb la fantasia que recau en les personificacions de la lluna i del pop. En 

conjunt l’obra narra situacions i crea un ambient en la frontera entre realisme i fantasia. 

 

El text és complex, presenta termes precisos com “el mar arrabassa la salut del pare”, metàfores, 

com “perdre la salut”, i personificacions que creen imatges simbòliques, com “el pop juga amb la 

salut del pare”. Les descripcions són molt acurades i no hi ha diàleg, un fet que accentua les 

sensacions del protagonista creant un relat íntim. Aquests aspectes textuals representen un repte 

interpretatiu pel lector que, a més, ha de saber copsar les pistes de la il·lustració per comprendre 

el màxim els sentits de l’àlbum. Malgrat que es tracta d’un dels àlbums escollits que té més 

presència de text, la imatge té un pes destacat en la configuració de l’obra i ofereix una 

informació cabdal per entendre els significats que transmet. “Les imatges expliciten molta 

informació que el text no diu: així, el retrat d’una dona a la paret119 indica l’absència de la mare; o 

la buidor de les cistelles de pesca mostra que en aquella casa, amb el pare malalt, ningú no pot 

anar a cercar provisions” (Bernal i Rubio, 2014: 16).  

 

Es tracta d’un llibre amb tonalitats fosques,120 exceptuant la coberta i la contracoberta en què la 

imatge del protagonista és lluminosa, la part central retrata una situació dura i els colors, les 

ombres i els rostres dels personatges transmeten perfectament la sensació d’angoixa que viuen. 

El desenllaç, però, mostra la resolució del conflicte i és un element tranquil·litzador. 

 

La lluna és un motiu literari recurrent que en aquesta narració té el paper de testimoni de la vida 

interior del protagonista i fa d’ajudant en la resolució del problema. El mar és també un dels 

elements simbòlics per excel·lència, un mar fosc i esfereïdor en els moments de conflicte i un mar 

que “respira tranquil” quan el personatge també ho està; l’autora el representa sota la influència 

del mar de Menorca. Es tracta, per tant, d’un relat situat en un lloc de costa; un escenari que, a 

priori, representa un espai conegut que pot ser fàcil d’interpretar pel lector. Els personatges viuen 

en un cert aïllament, en una casa dalt d’un penya-segat. Les estances de la casa també són 

essencials per fer que el lector s’endinsi en la quotidianitat del protagonista, així com la presència 

del cementiri, un espai que mostra com els personatges viuen amb la presència de la mort a prop. 

                                                           
119 Vegeu aquesta il·lustració a l’annex 4 (imatge 8). 
120 Vegeu il·lustracions a l’annex 4 (imatges 4, 5, 6 i 7). 
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Al llarg de l’obra en Joan i el seu pare es veuen embolcallats per la força, el misteri i la màgia dels 

elements naturals (com ara les roques encrespades, el mar temible o la nit de tempesta). 

 

El títol és explícit i destaca el nom dels dos personatges principals. Un fet que potencia la 

formulació d’hipòtesis concretes, que el lector enfoca cap a la descoberta del tipus de relació que 

hi ha entre ells. Les accions es narren seguint l’ordre cronològic i en tercera persona, centrant la 

mirada en el que viu, pensa i sent en Joan. Un fet que permet la identificació més directa del 

lector amb el protagonista. 

 

Solé crea un univers propi, que commou, de tal manera que la seva lectura no deixa indiferent. 

Defuig la simplificació, la banalitat i l’endolciment que en alguns casos s’associen a les obres 

dirigides als infants. És un àlbum complex que, com hem vist, presenta reptes interpretatius que 

requereixen d’una lectura atenta i reflexiva. 

 

5.1.4.6. Espejo de Suzy Lee (Barbara Fiore, 2008; Edizioni Corraini, 2003) 

En paraules de la pròpia autora: “In questo libro, i lettori vedono quello che vogliono vedere” 

(Lee, 2013: 17). Es tracta d’un llibre d’imatges que narra el joc entre una nena i un  mirall, que 

requereix d’un esforç interpretatiu important per part del lector. De la protagonista femenina no 

se’n coneix cap dada, ni tan sols el nom propi o el context (pot ser qualsevol infant d’arreu). La 

temporalitat és narrada a través de les imatges que mostren l’interval de temps que dura la 

relació entre el personatge i el seu reflex.  

 

Un dels trets característics de l’obra és el trencament de certs convencionalismes en el món del 

llibre infantil il·lustrat. Tal com exposa Suzy Lee (2013), existeix un cert acord en l’àmbit editorial 

sobre el fet que l’autor d’una obra il·lustrada ha d’evitar usar l’espai del mig de la doble pàgina 

perquè aquest fet dificulta la lectura. En aquesta obra, en canvi, es planteja precisament oferir un 

relat ignorant aquesta idea i fent que l’eix central de l’àlbum es trobi, precisament, entre les dues 

pàgines. Un aspecte que, certament, aconsegueix impactar el lector que ha de llegir l’obra 

canviant alguns dels seus esquemes previs de lectura.  

 

La presència del mirall com a eix central pot generar múltiples relacions intertextuals, tenint en 

compte que aquest element és un motiu literari present a moltes obres de literatura infantil i 

juvenil.  De fet, una de les influències de l’autora a l’hora d’elaborar aquest relat és la il·lustració 

del mirall que fa John Tenniel a l’obra de Lewis Carroll Alícia a través del mirall (1872). La 
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representació de Tenniel no deixa veure els dos costats del mirall perquè es representa de 

manera frontal, així el lector només pot veure com Alícia s’endinsa o surt d’aquest element però 

no què passa als dos costats alhora, que és precisament el que ha volgut fer Lee, tal com ella 

mateixa relata (2013: 32-33). 

 

Les il·lustracions al·legòriques conformen un àlbum ple de contrastos entre el que és real i el que 

és imaginari. Un altre dels elements diferenciats d’aquest àlbum és precisament l’ús de pocs 

colors, un aspecte propi de gran part de les creacions de Suzy Lee, que representa una innovació 

respecte a les obres que tradicionalment s’han dirigit als infants, amb presència de molts colors i 

pocs espais en blanc.121 En aquesta línia, un altre tret específic és el fet que enmig de l’obra hi hagi 

una pàgina en blanc. Molts llibres d’aquesta autora sorprenen incorporant una pàgina totalment 

blanca per trencar la concepció que el llibre ha de ser “piano di qualcosa” (2013: 105). La pàgina 

en blanc, que habitualment es considera un error d’impremta, aquí es ressalta com a element que 

cerca l’impacte i la reflexió, i sobre el qual es conta tot.  

 

Els aspectes paratextuals tenen un pes destacat en aquest àlbum de format vertical i amb guardes 

molt treballades, on apareix la repetició d’una figura simètrica. El títol és l’únic element textual de 

l’obra, a part d’aspectes paratextuals com el nom de l’autora o de l’editorial, i és clau perquè el 

lector pugui interpretar el joc que es proposa. La seva representació gràfica és una mostra més de 

com l’autora cuida tots els detalls que són susceptibles d’oferir sentits. Normalment, la part 

superior es llegeix de manera convencional, com a text, i la part inferior com una imatge que 

reflecteix el text. 

 

El seu final és inesperat, i encara que no es tracta d’un desenllaç negatiu els infants tendeixen a 

pensar-ho perquè el mirall es trenca. No obstant, aquest fet permet que el lector descobreixi el 

joc que s’ha plantejat en les pàgines anteriors, és a dir, reconegui qui és el personatge i qui el seu 

reflex. L’autora porta el lector per un camí complex perquè, com ella mateixa afirma, sense 

adonar-se’n és conduït a creure que el personatge de l’esquerra és el principal i no és fàcil 

recordar que l’original és, en canvi, la nena de la dreta. En un dels grups de discussió del projecte 

pilot (grup A) aquesta lectura impulsa els lectors a passar pàgines, endavant i endarrere, de forma 

gairebé impulsiva, mentre cerquen entre tots la resposta per interpretar qui és qui. Aquesta 

reflexió els porta a pensar que es pot tractar d’un somni o que s’han canviat de lloc quan han 

entrat dins del mirall màgic. En qualsevol cas, el desenllaç no es mou en els paràmetres de 

                                                           
121 Vegeu exemples de les il·lustracions d’aquest àlbum a l’annex 4 (imatges 14 i 15). 
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resolució o no del conflicte de la trama de l’obra, sinó que significa la possibilitat de resolució del 

joc que s’ha presentat al lector. 

 

En ocasions, els llibres il·lustrats (sense mots) per a infants corren el risc de convertir-se en massa 

didàctics o explícits, si l’autor els concep pensant que el lector pot perdre el sentit de la trama 

sense l’ajuda de les paraules, en aquest cas, en canvi, l’autora cerca oferir una obra poc explícita 

perquè el lector construeixi els sentits. Tots els ingredients que hem retratat fan que sigui una 

obra complexa d’interpretar i, per tant, permet contradir el tòpic, cada vegada menys present, 

sobre el qual els llibres sense text requereixen de menys habilitats o són per a infants que no 

dominen el codi escrit.  

 

5.1.4.7. L’autèntica història dels tres porquets de Jon Scieszka i Lane Smith (Thule, 2007; 
1a ed. 1989) 

 
El principal atractiu d’aquest àlbum, escrit per Jon Scieszka i il·lustrat per Lane Smith, és el fet que 

es tracta d’una versió del conte popular Els tres poquets segons el punt de vista del llop. En aquest 

sentit, l’inici del relat és tota una declaració d’intencions, a més d’una clara invitació a seguir 

llegint: “És conegut per tothom el conte d’Els tres porquets. O almenys tots creuen que el saben. 

Però us explicaré un secret. Ningú sap l’autèntica història, perquè ningú ha escoltat la meva versió 

del conte”. A continuació, el llop es presenta amb el seu nom propi, Silvestre B. Llop, i serà la seva 

veu, en primera persona, la que conduirà el relat. 

 

El títol és el primer element que permet al lector connectar aquest àlbum amb el conte popular i 

fer-ho des de l’òptica del protagonista. Crida l’atenció del lector, s’expressa en forma d’admiració 

i genera curiositat per conèixer de quina manera es construeix aquest relat que parteix de l’obra 

tradicional. La resta d’elements de la coberta i contracoberta, com el disseny o la il·lustració, 

també contribueixen a transmetre el sentit de l’obra amb la presència de molts detalls.  

 

Els personatges són animals humanitzats. El llop és qui té tot el protagonisme, va vestit de 

manera elegant, porta ulleres i té un comportament humà, com ara preparar un pastís per 

celebrar l’aniversari de la seva àvia, tot i que manté alguns trets propis de l’animal com ara 

menjar-se els porquets sencers. Es troba en un món on tota la resta són porquets: a més dels tres 

coneguts personatges i les seves respectives cases, de palla, fusta i maons, també apareixen els 

porquets periodistes. Aquest és un aspecte que mostra la voluntat de l’àlbum d’incorporar 

elements propis del context actual, com ara la presència dels mitjans de comunicació. L’escenari 
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també combina aspectes propis del conte tradicional amb espais que humanitzen i actualitzen el 

personatge, com la presó o la casa on prepara un pastís. 

 

El text transmet ironia, bàsicament pel fet que és narrat pel llop que, d’alguna manera, s’explica 

en defensa pròpia. Així, al llarg de l’obra hi ha diverses situacions còmiques, per exemple quan el 

protagonista compara el fet de menjar-se els porquets amb la dieta dels humans quan mengen 

una hamburguesa: “Penseu el que faríeu si trobéssiu una hamburguesa amb formatge”. El text es 

llegeix fàcilment, és molt àgil, intercala narració i diàleg i interpel·la directament al lector: “I sabeu 

què va passar?”. Pel que fa a l’aspecte textual, però, cal esmentar alguns problemes de la 

traducció d’Aloe Azid. Repeteix en més d’una ocasió el terme “estar”, quan caldria usar el verb 

“haver”. N’és una mostra: “I allà, enmig del munt de palla, estava el primer porquet”.122 De la 

mateixa manera, una de les acotacions del títol, a la coberta, també mostra una forma incorrecta: 

“L’autèntica història dels tres porquets. Tal com se la van explicar a Jon Scieszka”.123 Si bé al llarg 

de la traducció no es detecten més qüestions d’aquest tipus, convé tenir present la necessitat 

d’oferir als infants textos precisos pel que fa a l’ús del lèxic i a la construcció sintàctica de la nostra 

llengua.124 Durant la intervenció didàctica es llegeix l’obra en veu alta, de manera que s’esmenen 

aquestes qüestions.125  

 

 A diferència de la resta d’àlbums escollits, que segueixen una estructura cronològica, aquest 

parteix de la situació final (al dibuix s’intueix que el llop es troba a la presó) per contar el que ha 

succeït abans per retornar al punt d’inici. A més, la narració té molts punts en comú amb una 

història de detectius, per exemple amb la presència d’una pissarra on hi ha els elements que 

condueixen al crim. 

 

El desenllaç, en què el protagonista acaba tancat a la presó, resol el conflicte; és una forma de 

mostrar al lector el que s’intuïa a l’inici del relat (a través de la primera imatge), és a dir, la 

culpabilitat del llop i es mostra, novament, l’humor del relat. Per alguns infants, tenint en compte 

                                                           
122 Es tracta d’una influència de la llengua castellana. El text s’hauria de traduir de la següent manera: “I allà, 
enmig del munt de palla, hi havia el primer porquet”. 
123  Es podria optar per la fórmula següent: “Tal com li van explicar a Jon...”. 
124 Aquesta situació es troba en la línia de l’advertiment que fa Codina en relació a les traduccions d’autors 
estrangers contemporanis: “Per desgràcia, aquestes obres no sempre estan traduïdes amb la cura que caldria i 
sovint ofereixen un model de llengua desmanegat i poc genuí” (2008: 117). 
125 La tria d’aquesta obra s’acaba produint per dos motius: 1) aporta canvis respecte el que és habitual en obres 
prototípiques de la literatura infantil, de manera que es considera interessant conèixer les respostes lectores que 
pot suscitar i 2) es pot esmenar l’aspecte lingüístic ja que la proposta dissenyada parteix d’una lectura en veu alta 
per part de la investigadora. 
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que tota la narració s’explica des de l’òptica del llop es pot tractar d’un final negatiu, o 

simplement d’un càstig pel culpable. 

 

Les imatges, moltes d’elles a gran format, estan envoltades d’un marc blanc que les delimita, com 

si es tractessin de quadres o finestres per les quals el lector pot viure el relat. Es tracta 

d’il·lustracions que transmeten modernitat i comicitat, amb un joc d’ombres molt interessant i 

amb diferents elements gràfics actuals.126 Al llarg de l’àlbum es troben fragments de diari, notes o 

elements complementaris. Per exemple, en un moment de la història es mostra el text “Aquesta 

és l’autèntica història” com si es tractessin de lletres retallables, en un format d’anònim. El codi 

visual i el textual s’uneixen per transmetre un conjunt ben articular. De fet, Jon Scieszka és un 

reconegut autor que col·labora amb els il·lustradors durant la producció de les obres en què 

s’ofereix una unió interessant entre text i imatge (Salisbury i Styles, 2012: 89). 

 

En aquest cas, l’àlbum promou les relacions intertextuals, amb el conte popular de manera 

evident, però també amb l’estructura d’altres versions o amb la trama que s’inspira en el relat 

detectivesc. És un àlbum que presenta major complexitat perquè el lector ha de ser capaç de 

distanciar-se del relat popular i entendre la ironia que es deriva del punt de vista amb què es 

narra. En aquest sentit, convé recordar que el més habitual és que els relats per a infants 

d’aquesta franja d’edat siguin narrats per un narrador extern. Les particularitats d’aquest àlbum el 

fan especialment interessant per poder conversar sobre la recepció personal i aprofundir en les 

decisions dels autors. 

 

5.1.4.8. Síntesi dels elements constitutius analitzats i dels àlbums escollits 

L’anàlisi dels elements constitutius (apartat 5.1.4.1) i l’exploració de diferents àlbums s’acaba 

concretant en la selecció de les obres ressenyades en els apartats anteriors. La taula següent té el 

propòsit de sintetitzar aquestes qüestions per visualitzar de manera esquemàtica l’encreuament 

d’aquestes dades. Convé recordar que en aquesta recerca no es pretén fer una selecció 

exhaustiva d’obres de diferent tipologia, sinó explorar la proposta didàctica per aprendre a 

valorar lectures, que combinen diferents tipus d’elements. La idea és que el conjunt d’àlbums 

escollits contempli, en una o altra mesura, aspectes rellevants pel que fa als elements compositius 

de les obres.  

                                                           
126 Vegeu dos exemples de les il·lustracions d’aquest àlbum a l’annex 4 (imatges 16 i 17). 
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També cal esmentar que els intents de classificació de les obres literàries acostumen a ser 

reduccionistes i difícilment contemplen totes les seves dimensions. En el cas dels àlbums, a més,  

són difícils de catalogar per les novetats que presenten i perquè traspassen determinades 

etiquetes, tal com s’ha pogut comprovar en diferents apartats del capítol 2 (part I). Així doncs, cal 

considerar les obres en la seva globalitat, és a dir, establint relacions entre els elements, perquè 

l’engranatge de l’àlbum és difícil de valorar a partir d’observacions parcials que aporten tan sols 

una primera informació.  

 
Taula 3. Síntesi de la relació entre aspectes observats i àlbums escollits 
                    Àlbums                                            
Síntesi  
d’elements 
analitzats            

Neda-que-
neda 
 

Dos fils La talpeta 
que volia 
saber... 

La lluna d’en 
Joan 

Espejo L’autèntica 
història... 

a) Codi visual  
Disseny 
Tipografia 
Tipus d’il·lustració 
Diàleg de la il·lustració 
amb el text: acord, 
extensió, contradicció  
Abstracció/realisme 
Transmissió del to de 
l’obra 

Imatges amb 
certa 
abstracció 
Suggeridores 
Essencials 
per entendre 
la narració 
Extensió dels 
sentits 
 

Plans de 
paisatges a 
l’Àfrica 
Imatges 
expressen 
temporali-
tat  
Combina 
majúscula
minúscula  

Importància 
dels 
personatges 
amb 
contorns ben 
delimitats 
Espai poc 
representat 
Fons blanc 
Joc  
tipogràfic 
 

Colors freds i 
foscos. 
Imp. rostres 
Extensió dels 
sentits del 
text 
Imatges 
simbòliques 
(el mar, la 
lluna...) 

Minimalis- 
ta. Contrast 
entre blanc 
i negre i 
colors en 
l’expressió 
dels estats 
d’ànim de 
la protago-
nista. 

Elements 
gràfics (com 
presència de 
diari) 
Imatges 
emmarcades 
Connexions 
amb 
llenguatge 
audiovisual 
(plans, 
tècnica) 

b) Aspectes 
paratextuals 
Guardes 
Aspectes de coberta/ 
contracoberta i 
portada 
Col·lecció/editorial 

Cobertes 
amb 
l’estètica de 
l’àlbum 
Personatge 
principal 
destacat 
Guardes 
il·lustrades 

Coberta de 
fils 
Personatge 
principal 
destacat 
 

Format 
apaïsat 
Rellevància 
del 
protagonista 
i “d’allò” que 
té al cap 
 

Les imatges 
de les 
cobertes 
reflecteixen 
clarament 
l’inici i el final 
del relat 
 

Joc gràfic 
amb el títol 
Guardes 
il·lustrades 
amb 
al·legories 
de l’obra 
 

Estètica de 
diari 
Importància 
del 
personatge 
principal 
 

c) Codi textual 
Tipus de relació amb 
la imatge 
Quantitat de text 
Narració-diàleg 
Qualitat literària: 
metàfores, 
simbolismes, 
comparacions. 
Explicació basada en 
accions o en reflexions 

Frases 
simples  
Joc metafòric 
amb compa-
racions 
Reflexions-
accions 
 

Poètic 
Metafòric 
Joc sonor 
(onomato-
peies) 
Reflexions 

Repetició del 
diàleg 
Diàleg - 
narració 
Accions 

Acurat, ric 
amb matisos 
Narratiu 
Sintaxi i lèxic 
complex 
Llenguatge 
simbòlic i 
metafòric 

Sense mots 
El format, 
l’espai en 
blanc, etc. 
trenca les 
conven- 
cions del 
llibre 
infantil. 
 

Irònic 
Àgil 
Narració-
diàleg 
 

d) Tipus de títol 
Temàtic: 
descriptiu 
explícit 
nom del protagonista 
Simbòlic/metafòric 
Irònic 

Temàtic 
Nom del 
protagonista 
(relació amb 
l’acció) 
 
 
 

Metafòric 
Simbòlic 
Breu 

Temàtic 
Resumeix 
l’acció 
Llarg 
Joc amb el 
terme “allò”  

Temàtic 
Explícit 
Noms dels 
personatges 
principals 

Element 
clau per 
interpretar 
el relat 
Temàtic: 
motiu 
literari 

Humorístic 
/irònic 
Juga amb la 
relació del 
conte 
popular i el 
terme 
“autèntica” 
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e) Tipus de 
personatges 
Humans (femení- 
masculí; adult-infant) 
Animals (humanitzats) 
Fantàstics 
Arquetípics 
Responen a 
estereotips 
Versemblants-
Transgressors 
Solitari-grupal 
Nom 

Animals: 
peixos amb 
actituds 
humanes 
Relació del 
personatge 
amb el grup 
Imp. del nom 
 
 
 

Un nen, en 
Moussa, i el 
seu món a 
l’Àfrica 
Les 
absències 
són 
rellevants 

Animals 
humanitzats, 
el 
protagonista 
és poc 
habitual: un 
talp 

Nen tendre. 
Família: pare 
i fill 
Absència de 
la mare 
Elements 
naturals i 
animals 
personificats 
(lluna, pop) 

Una nena i 
un mirall 
(frontera 
de la il·lusió 
i la realitat) 
Sense nom 

Animals. Llop 
i porquets 
humanitzats 

f) Elements 
organitzatius  
Espai: proper- 
allunyat/exòtic, 
conegut -desconegut, 
abstracte-concret. 
Estructura: ternària, 
repetitiva,  
Temps:  
cronològic, salts 
temporals 
passat, present, futur 

El fons marí. 
Temps 
indetermi- 
nat: procés 
de dol i 
creixement 
del 
protagonista 
Cronològic 
Passat 

Àfrica 
profunda. 
Cronològic
Narra un 
dia d’en 
Moussa  
Present 

Poc 
representat 
Hàbitat dels 
animals. 
Temps: breu 
(des que li 
fan “allò” al 
cap fins que 
ho 
descobreix) 
Cronològic 
Passat 

Mar 
Natura 
Casa 
Cementiri 
Frontera 
entre 
realisme i 
fantasia 
Cronològic 
Estructura 
ternària 
clara. 
Passat 

No es 
representa 
ni es 
defineix  
Tot se 
centra en el 
joc amb el 
mirall 
Intemporal 

Combinació 
d’elements 
del conte 
tradicional 
amb aspectes 
actuals com 
mitjans de 
comunicació 
Present-
passat-
present 

g) Tema 
Realista/ 
versemblant 
Fantàstic 
Humorístic 
Dramàtic  

Superació 
La unió fa la 
força 
Tendre 
Busca 
l’empatia del 
lector 

Deix 
dramàtic 
Poètic 
Realista 

Humor 
Fantasia 

Fantasia-
realisme 
Tendresa 

Fantàstic 
Joc 

Humor 
Versió conte 
popular 
 

h) Punt de vista 
Narrador omniscient 
Narrador en primera 
persona: protagonista, 
altres personatges 
Narrador extern 
 

Narrador 
extern -> 
centrat en el 
protagonista 
 

Narrador 
extern -> 
centrat en 
el protago- 
nista 

Narrador 
extern -> 
centrat en el 
protagonista 

Narrador 
extern -> 
centrat en el 
protagonista 

Imatges 
des d’una 
visió 
externa (el 
lector pot 
veure 
simultània-
ment 
personatge 
i reflex). 

Narrador 
intern -> 
punt de vista 
del llop (1a 
persona) 

i) Desenllaç 
Tancat i feliç 
(desaparició del 
conflicte) 
Acceptació del 
conflicte 
Obert 
Negatiu 
 

Tancat i feliç 
tot i la 
resolució 
parcial del 
conflicte 
 
 

Obert 
Simbòlic 

Tancat 
Irònic 

Tancat 
Resolució del 
conflicte 

No és 
prototípic 
Resol 
l’enigma 
que s’ha 
proposat al 
lector 
Negatiu des 
de l’òptica 
del 
personatge 

Resolució del 
conflicte 
Càstig pel 
culpable, 
malgrat que 
és el 
protagonista 
Ironia 
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5.1.5. Fases d’aplicació de la recerca i instruments de recollida de dades 

Es planteja aplicar la intervenció didàctica en un període concentrat de temps, d’un màxim de tres 

mesos, concretament, en el darrer trimestre escolar, al final d’una etapa (cicle inicial). D’aquesta 

manera es pretén poder observar específicament la incidència de les propostes didàctiques. 

Pensem que allargar la intervenció en el temps, durant més d’un curs per exemple, podria donar 

lloc a uns resultats influïts per la maduresa o l’experiència literària que els alumnes van adquirint i 

això podria obstaculitzar la consecució de l’objectiu principal proposat: comprovar el grau 

d’eficàcia d’una intervenció didàctica (lectura d’àlbums, conversa i ús d’una pauta d’arguments). 

 

Les fases d’aplicació de la recerca i, per tant, de recollida de dades s’estableixen seguint 

l’estructura duta a terme en el projecte pilot. Ens referim a una primera fase en què cal dur a 

terme dues actuacions: d’una banda, apropar-se a les dinàmiques del centre i cercar la 

possibilitat, conjuntament amb els mestres, de dur a terme la intervenció de manera que alteri el 

mínim possible el treball d’aula, i de l’altra, aplicar la proposta inicial per recollir els primers textos 

valoratius (en tres sessions consecutives). La segona fase es caracteritza pel desenvolupament de 

les propostes didàctiques (en sis sessions consecutives). En aquest cas, s’opta per realitzar la 

intervenció en dues ocasions més, en lloc de quatre com es produïa en el projecte pilot, preveient 

que en un grup més nombrós d’alumnes podria ser més costós interioritzar la dinàmica. 

 

Es concreten tres formes bàsiques d’obtenció de dades: textos valoratius escrits pels alumnes 

abans i després de la intervenció, enregistraments de vídeo i d’àudio de les converses sobre 

àlbums i diari d’aula per recollir observacions de tot el procés. 

 

Els textos dels alumnes, elaborats abans i després de la intervenció, es prenen de referència per 

observar com reflecteixen per escrit la seva valoració i la influència de les propostes didàctiques, 

per aquest motiu és important mantenir sempre la mateixa consigna per plantejar la tasca 

(escriure individualment un mínim de tres raons per explicar l’opinió sobre l’obra).  

 

L’enregistrament de les converses és necessari per tal de poder visionar detalladament tots els 

elements que s’esdevenen en aquest tipus de pràctiques i que acostumen a passar 

desapercebuts. En la recerca plantejada és imprescindible poder recuperar totes les qüestions 

comentades oralment, així com la forma que prenen els intercanvis (si s’han construït 

conjuntament o es tracta d’aportacions personals). Per tant, les converses s’enregistren en vídeo i 

també s’usa una gravadora de veu per obtenir una segona font d’àudio que es pugui utilitzar en 
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cas que la càmera de vídeo no aconsegueixi recollir totes les intervencions orals. Cal tenir en 

compte que es disposa només d’una càmera i que s’intenta situar en un punt de l’espai que 

permeti captar amb força precisió tot el que succeeix en la conversa. Segons Walsh (2011: 69), el 

recurs de l’enregistrament en vídeo és adequat (fins i tot aposta per l’ús de dues càmeres que 

captin angles diferents), però també té inconvenients que cal tenir en compte: “The main 

disadvantage with the use of video is that it can be quite intrusive and result in unusual or 

unexpected behaviour by students or teachers. The other issue is how to transcribe gestures, 

body movements, actions, etc. in the written representation of a lesson”.  

 

En relació als dos aspectes que anomena Walsh en la cita anterior, convé comentar que, d’una 

banda, la presència de la càmera a l’aula suposa una certa intrusió en la dinàmica, especialment a 

l’inici de les sessions en què alguns alumnes s’hi apropen, n’estan pendents i demanen si ja s’està 

gravant, mentre d’altres semblen sentir-se més inhibits. Aquesta és una qüestió que no s’ha 

d’obviar, tot i que també és cert que, en línies generals, els alumnes s’acostumen a la presència 

de la càmera a mesura que s’avança en la sessió i actuen amb naturalitat. D’altra banda, també és 

cert que una tasca complexa de l’investigador és la de saber transcriure127 els aspectes de 

llenguatge no verbal que ajuden a explicar o a matisar qüestions del llenguatge oral dels alumnes i 

del mediador. 

 

Un altre instrument rellevant en la recollida de dades és el diari d’aula que permet que la 

investigadora anoti observacions de tot el procés: comentaris dels alumnes a l’inici de la pràctica, 

mentre es preparen per compartir l’àlbum, durant la lectura, mentre escriuen els textos, quan 

lliuren l’escrit a la investigadora, en el moment de presentar la pauta o quan s’alcen a observar 

aquest material per elaborar el text. El recurs es mostra molt útil en el projecte pilot ─recordem 

que permet recopilar, per exemple, com els alumnes comenten les seves dificultats per elaborar 

la tasca en primera instància, afirmant qüestions com “només sé dir si hi ha aventures”─,128 i 

sembla convenient usar-lo, també, en la recerca actual.  

 

Es tracta d’una pràctica habitual de molts mestres i també en les recerques de caràcter etnogràfic. 

Les qüestions que es recullen en el diari ofereixen informació sobre situacions que poden passar 

desapercebudes en una aula. Disposar d’aquesta eina ajuda a prendre consciència de la necessitat 

d’observar detalladament tot el que succeeix i donar-hi valor. És una eina que pot oferir 

                                                           
127 Vegeu les qüestions sobre la tasca de transcripció a l’apartat 6.1.1. 
128 Consulteu apartat 4.2.2 sobre el desenvolupament del projecte pilot. 
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informacions per confirmar o desestimar determinades interpretacions, que promou una mirada 

qualitativa més completa i amb més matisos a la proposta que s’aplica. Tal com assenyalen 

Campenhoudt i Quivy (2005: 190):  

 
“El investigador no puede confiar únicamente a su memoria los acontecimientos vividos, ya 
que la memoria es selectiva y eliminaría una multitud de comportamientos cuya importancia 
no se manifiesta de inmediato. Como el tomar nota en el momento mismo no es siempre 
posible ni deseable, la única solución consiste en transcribir los comportamientos observados 
a continuación de la observación. En la práctica, se trata a menudo de una carga de trabajo 
real por la fatiga y las condiciones en las que se lleva a cabo, a veces difíciles”. 

 

Els autors admeten que trobar el moment idoni per recollir per escrit el que es produeix és 

complex, perquè cal procurar no interferir en la dinàmica però, alhora, cal vetllar perquè no es 

perdi cap informació que pugui ser valuosa en el transcurs de l’anàlisi. En aquest sentit, la 

investigadora opta per usar una llibreta que pugui tenir a l’abast, i anotar-hi els aspectes 

rellevants especialment en tres moments: observacions del que es produeix a l’inici de la sessió, 

durant la lectura i durant l’acte d’escriptura. Es tracta d’anotacions personals en forma de 

descripció breu, que s’escriuen majoritàriament mentre els alumnes anoten la seva opinió o bé, 

quan és possible, just després de produir-se la situació. No obstant, finalitzada la sessió cal 

repassar els escrits del diari i reescriure’ls perquè quedin més clars i  poder observar si en sessions 

posteriors es produeixen situacions semblants. Algunes de les qüestions anotades seran d’utilitat 

en la fase d’anàlisi i d’interpretació de les dades. 

 

En definitiva, l’enregistrament i el diari  són formes de documentar el que succeeix a l’aula i, 

sobretot, el que diuen els alumnes. Al treball Documentar, una mirada nova (2009), elaborat per 

la Xarxa Territorial d’Educació Infantil de Catalunya, s’estableix que: “Documentar en part és 

recollir allò que passa en un grup d’infants i, per tant, és comprensible que des de sempre hi ha 

hagut mestres i pedagogs que d’alguna manera o altra, i amb una tècnica o altra, hagin recollit i 

documentat el que feien els infants”.129 En paraules de Mara Davoli, recollides en aquest mateix 

estudi: “Per documentar cal observar. (...) Observar és un verb actiu, és un acte creatiu que 

requereix la nostra interpretació. Per això observar implica pensar de nou, pensar sense 

prejudicis” (2009: 15). Doncs bé, l’investigador, i també el mestre, és primerament un observador 

perquè és la seva mirada atenta, centrada en una o altra qüestió, la que podrà donar pas a 

                                                           
129 El procés de documentació de la intervenció didàctica seria complet si se’n fes difusió, es compartissin imatges 
i comentaris amb els aprenents, per recordar el que s’ha fet i donar-hi valor, i amb els educadors, per reflexionar 
sobre les situacions educatives i millorar-les. 
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interpretacions i, posteriorment, a la formulació de propostes o modificacions metodològiques 

que permetin millorar la pràctica docent. 

 

5.2. CONTEXT DE LA RECERCA 

En la present recerca la intervenció didàctica s’implementa amb els alumnes de segon curs de 

primària d’una escola pública de la ciutat de Vic (Osona), en el darrer trimestre del curs 2011-

2012, concretament des del 15 de març fins al 15 de juny. El projecte pilot es va dur a terme en un 

centre concertat de la mateixa localitat amb alumnes del mateix curs i en l’últim trimestre (2008-

2009). Quant a la selecció dels centres, l’estudi previ es va realitzar a l’escola on la investigadora 

exercia de mestra i en la recerca actual s’escull un centre proper a l’anterior, amb grups classe de 

dimensions similars (de doble línia) i, en aquesta ocasió, de titularitat pública. Cal considerar, 

també, que en els dos casos s’han tingut moltes facilitats per contactar amb els equips directius 

dels centres130 i que, a més, els docents han mostrat interès per acollir la recerca. 

 

L’aplicació de l’actual investigació s’inicia amb una primera reunió en què la investigadora exposa 

la proposta i les característiques de la intervenció didàctica a la directora de l’escola, a la cap 

d’estudis i a les dues mestres de segon curs. En aquell moment es comparteixen les qüestions més 

destacables del projecte pilot, se sol·licita la possibilitat d’implementar la dinàmica al seu centre i 

es consensua el protocol d’autorització per a la recollida de dades.131 

 

També s’acorda que un bon moment per dur a terme la intervenció és dins l’horari del que 

anomenen “tallers”, en què es formen tres grups heterogenis i estables amb alumnat de les dues 

classes de segon curs, d’aquesta manera poden fer un treball amb grups més reduïts (de 17 

alumnes). Cadascun dels grups realitza tres tallers (biblioteca, càlcul i informàtica) durant un matí 

a la setmana. Es duen a terme de manera paral·lela i tenen una durada d’uns 45 minuts.  

 

Així doncs, a petició del centre es decideix aplicar les intervencions en tres sessions consecutives, 

amb els tres grups d’alumnes, en el taller de biblioteca on acostumen a compartir una lectura i a 

tenir una estona per llegir lliurement. Encara que, finalment, no es tindran en compte les dades 

                                                           
130 Els dos centres acullen estudiants de pràctiques de la formació inicial dels Estudis de Mestre de la UVic-UCC, 
on la investigadora treballa. 
131 Vegeu el document d’autorització de la recerca a l’annex 5. Totes les pràctiques realitzades (converses 
enregistrades i textos) són anònimes (s’usen pseudònims) i les dades de l’escola i dels alumnes participants són 
confidencials, tal com s’estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, que obliga 
a protegir les dades personals contingudes en fitxers d’empreses privades i d’institucions públiques. 
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dels tres grups (s’analitzarà el primer grup i es prendran en consideració les dades del segon grup 

per contrastar o matisar determinades informacions),132 sembla interessant que tots els alumnes 

puguin dur a terme les activitats i que l’escola es faci seva la proposta, com una dinàmica més del 

curs. D’aquesta manera es vol evitar que percebin la intervenció com a quelcom aliè, com passa 

en ocasions quan l’investigador es limita a recollir dades en un grup o amb uns alumnes concrets 

de manera puntual.   

 

Més endavant, es produeix una nova trobada amb la mestra que condueix el taller de biblioteca 

per tal de compartir impressions, conèixer com es concep el treball de lectura literària a segon 

curs i, especialment, el plantejament dels tallers de biblioteca. La conversa amb la mestra,133 

l’observació dels espais i el coneixement d’algunes de les activitats que es realitzen serveixen per 

obtenir una idea aproximada de la situació prèvia en l’àmbit d’estudi, que s’exposa en el 

subapartat següent. 

 

5.2.1. Situació prèvia: les activitats de lectura literària a l’escola 

Les primeres visites a l’escola i les converses amb la mestra tutora de segon curs de Primària, que 

també és l’encarregada de la promoció literària en el marc del taller de biblioteca, ofereixen una 

primera aproximació a l’enfocament de la literatura al cicle inicial del centre. Es tracta d’una visió 

general, sobre la qual no es pretén aprofundir, però que convé tenir en compte per saber quin 

tipus d’activitats estan acostumats a fer els alumnes amb qui es durà a terme la intervenció 

didàctica. 

 

A segon curs es llegeixen textos literaris principalment a partir de tres tipus de propostes: estones 

de lectura lliure, entrenament lector i taller de biblioteca. Cadascuna d’aquestes opcions té uns 

objectius específics i es desenvolupa en àmbits i agrupaments d’alumnat diferents.  

 

En primer lloc, les aules disposen d’un moble amb llibres, especialment còmics, contes 

tradicionals i col·leccions de novel·les populars. Es tracta de materials que els alumnes poden 

agafar a l’inici de la jornada quan realitzen una estona de lectura silenciosa i individual. La mestra 

no intervé en cap moment en aquesta lectura, que els alumnes fan lliurement. A l’aula i a la 

biblioteca no es disposa d’àlbums il·lustrats; de fet, la mestra confessa que no tenia coneixement 

                                                           
132  Vegeu capítol 6. “Metodologia d’anàlisi de les dades”. 
133 Aquesta conversa té una durada de 30 minuts i s’enregistra en una gravadora de veu per tal de poder 
recuperar les qüestions comentades i extreure’n les idees més rellevants en relació als objectius proposats en 
aquest estudi. 
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d’aquest tipus de materials. Dóna molta importància al fet de llegir-los en veu alta de manera 

freqüent, tant en el context del grup classe com en les propostes de lectura amb grups reduïts.  

 

En segon lloc, el treball més específic d’entrenament lector es realitza a partir de quatre grups 

d’alumnes de nivell de lectura similar. En aquest context, el treball es fa a partir de llibres que 

compilen lectures literàries breus (per exemple, L’Arca (La Galera); Trama (Eumo); L’arc de Sant 

Martí (Casals); Plou i fa sol (Baula); La lluna en un cove (Ed. Baula)), que varien segons el grup. Les 

mestres demanen que els alumnes es preparin una lectura en veu alta a casa, que després un 

adult els escolti i ompli la fitxa de control de lectura del dia corresponent (vegeu annex 1.3). A 

més, cal que anotin les paraules que no han entès per després comentar-les a classe i fer els 

exercicis proposats. A l’aula es llegeix en veu alta la lectura preparada seguint estratègies 

diferents: els alumnes es passen el torn, la mestra proposa un grup perquè siguin els encarregats 

de llegir en veu alta o centren l’atenció en algun paràgraf, que cal haver preparat molt bé, i a 

continuació entre tots comenten la lectura en veu alta dels companys.   

 

Per últim, el taller de biblioteca té l’objectiu de fomentar el gust per la lectura. Les sessions del 

taller es duen a terme durant uns 45 minuts en un espai de biblioteca escolar que es va incorporar 

a la xarxa de biblioteques puntedu134 l’any 2006. En el moment de plantejar el format del taller de 

biblioteca del curs 2011-2012, les mestres del cicle van debatre sobre dues possibles propostes, 

que s’exposen a  continuació. 

 

La primera, suposava una continuïtat del que s’havia fet en cursos anteriors i consistia en 

organitzar la sessió a partir de la lectura lliure dels alumnes acompanyada d’una fitxa de control 

posterior (observeu la fitxa a l’annex 1.2). Aquesta proposta té moltes similituds amb la que 

s’aplicava inicialment en el centre on es dur a terme el projecte pilot (vegeu subapartat 4.2.1 i 

annex 1.1). En aquest cas, les qüestions de la fitxa contemplen la recollida de les dades de l’obra, 

dues preguntes sobre els personatges, en la línia del que es feia en el centre on es realitza l’estudi 

previ i, pel que fa a l’expressió de la pròpia opinió, es proposa que els alumnes pintin la cara 

                                                           
134 El programa, impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especialment entre 
2005 i 2010, té per objectiu, segons el que es recull al web del projecte: potenciar la biblioteca escolar “com un 
espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la 
comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents 
àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi 
coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit 
lector. El Programa dóna suport a les biblioteques escolars mitjançant accions concretes i materials específics per 
a tots els centres educatius” (Font: http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca). 
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corresponent segons si l’obra els ha agradat “molt”, “poc” o “gens”. Es tracta de qüestions que no 

promouen la interpretació de la lectura ni el raonament en clau literària per poder emetre 

valoracions. 

 

Finalment, les mestres desestimen aquesta proposta de treball, precisament, perquè es creu que 

la realització d’aquesta fitxa suposa un impediment per desenvolupar plenament el gust per llegir. 

La mestra ho exemplifica a partir de dos casos que considera habituals: els alumnes que 

alenteixen la lectura per evitar realitzar la tasca i, en sentit contrari, els que llegeixen ràpidament 

per poder completar més fitxes que els altres. En qualsevol cas, la proposta no garanteix la millora 

de la lectura literària dels alumnes. 

 

La segona proposta, que decideixen aplicar, parteix de la idea de combinar dues activitats: oferir 

un bon model lector a l’inici de la sessió amb la lectura en veu alta d’una obra per part de la 

mestra i una estona de lectura lliure individual. La mestra encarregada de les sessions és qui fa la 

tria de les obres i opta per escollir relats divertits, amb molt humor. A l’inici de curs llegeix 

sobretot contes populars breus com L’espardenyeta o Tres desitjos i a poc a poc va incorporant la 

lectura de novel·les que llegeix en dues sessions, com ara La rosa de Sant Jordi de Pep Albanell. 

Pel que fa a la lectura lliure, en un primer moment la mestra els oferia obres adequades segons el 

nivell de cadascú tot i que cada vegada l’opció va adquirint més flexibilitat i, segons comenta, 

ofereix ajuda per fer una tria de l’obra, demanant les seves preferències, fent-los observar les 

indicacions de la coberta i la contracoberta per ajudar-los a seleccionar adequadament i donant la 

possibilitat de canviar el llibre si no els convenç després d’iniciar la lectura. En algunes ocasions, 

de manera aleatòria, quan l’alumne acaba de llegir un llibre la mestra inicia un diàleg per saber si 

l’ha comprès i què li ha semblat. Creu que una mostra de l’interès que suscita la primera lectura 

que ella realitza a l’aula és el fet que molts alumnes demanen poder-la tornar a llegir sols per 

recuperar el divertiment viscut inicialment.135 

 

Si ens centrem en les possibilitats d’expressió de la pròpia recepció de l’obra, ens adonem que els 

alumnes tenen escasses o nul·les propostes en aquest sentit. Si bé és cert que els alumnes poden 

manifestar la seva opinió en la tria de les obres de la biblioteca i que la mestra exerceix un guiatge 

per esbrinar les seves preferències i oferir-los materials adients, també es constata que no hi ha 

propostes que ajudin a reflexionar a fons sobre les lectures i col·laborin a formar, a poc a poc, el 

                                                           
135 Una idea exposada per Shoesmith (1992) (apartat 1.1.4; cap. 1; part I). 
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criteri lector dels alumnes. La proposta tancada per expressar el sentit de l’opinió sobre una obra, 

que s’inclou en les dues fitxes de lectura (tot i que en aquest centre durant el curs de la 

investigació s’ha deixat d’aplicar), pot provocar que els alumnes valorin sistemàticament l’obra 

com a positiva, especialment per satisfer el mestre, tal com afirmàvem a l’apartat 4.2.1 en 

referència al que es produïa en el projecte pilot. Aquesta situació entronca amb les observacions 

de Bettelheim i Zelan (2009) quan conversen amb alumnes que s’inicien en la lectura autònoma: 

 
“En conversaciones posteriores me dijeron que fingían que les gustaban las historias de los 
libros de lectura porque pensaban ─no sin razón─ que el maestro no les hubiese sugerido su 
lectura si no hubiese estado convencido de que les gustarían. Dado que el maestro esperaba 
que les gustasen las historias de aquel tipo, los niños se sentían obligados a decir que así era”  
(2009: 25). 

 

La mestra valora positivament les activitats que es proposen en la investigació per desenvolupar 

la capacitat dels alumnes per expressar les opinions de les lectures, tot i que admet que es tracta 

d’un aspecte que li sembla complicat. Quant a la intervenció didàctica proposada, afirma: “Aviam 

si aconseguim sortir del m’agrada perquè és divertit.”  

 

En aquest sentit, s’observa que a partir de tercer curs els alumnes comencen a escriure la seva 

opinió de les lectures per elaborar-ne una recomanació simple. De fet, en un espai de la biblioteca 

de centre hi ha un plafó on es poden veure diferents fitxes de petit format i de diferents colors 

que s’encapçalen amb el títol “Llibre recomanat”. Cada fitxa consta de: el nom de l’alumne, el 

curs, el títol del llibre, el seu autor i la frase “El recomano perquè...” que cal completar. S’hi 

troben valoracions dels alumnes de Cicle Mitjà, especialment de quart curs, i de Cicle Superior. La 

majoria d’alumnes justifiquen la seva recomanació amb el terme genèric “divertit” i en alguns 

casos s’acompanya d’idees que resumeixen l’acció, per exemple: “Està molt bé, és divertit, hi ha 

molts consells” (alumna de 4t sobre La botiga de la formiga Piga) o “és molt divertit i hi ha molts 

robatoris” (alumne de 4t sobre un llibre de Geronimo Stilton).  

 

També hi ha qui explica les seves sensacions, com ara “aventura, assassinats i de vegades fa por i 

riure” (alumne de 5è sobre La mirada assassina) o “és divertit, m’hi vaig enganxar i no podia parar 

de llegir-lo” (alumne de 5è sobre L’ocell de foc). Alguns alumnes no exposen cap raó o fan 

afirmacions centrades en aspecte personals, com “m’agraden molt els llibres de Tina” (alumna de 

4t sobre La Tina superbruixa) o “m’ha agradat molt perquè els animals m’agraden molt” (alumna 

de 5è sobre Tramuntana a la granja). I algun cas que intenta ser mes precís, com ara “està molt 

ben escrit i m’ha tocat el cor” (alumna de 6è sobre Quan un toca el dos) o “és fantàstic i realístic” 
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(alumne de 6è sobre Les bruixes). Les observacions generals transmeten que els alumnes usen 

unes fórmules recurrents, que els manca el domini d’un vocabulari específic i un cert guiatge per 

encaminar l’observació sobre aspectes concrets que configuren l’obra.  

 

Els casos anteriors són un exemple de com en un determinat moment de l’escolaritat, 

especialment al final de l’etapa d’educació primària, es proposa als alumnes que facin valoracions 

sobre lectures, que opinin sobre les obres i que facin el paper de prescriptors sense haver-los 

guiat en aquest procés ni haver-los ofert eines de reflexió prou sòlides. En aquesta situació, els 

alumnes recorren a les expressions que tenen més instaurades. Manresa (2013) analitza les 

valoracions escrites sobre les lectures d’alumnes de secundària i determina que hi ha tres 

categories força clares de respostes: nivell experiencial, relacionant el llibre amb la pròpia 

experiència; nivell intermedi, idees més centrades en els textos però poc consistents i sense 

utilitzar metallenguatge literari i nivell textual, fent referència a les obres i amb llenguatge 

específic. Aquests tres tipus de resposta evidencien certes desigualtats en funció del nivell 

sociocultural del context familiar dels alumnes i dels hàbits lectors. En aquest sentit estableix que: 

 
“En aquest àmbit els menys lectors i els pertanyents a nivells socioculturals baixos tendeixen 
de manera clara a valorar els textos sense tenir en compte els elements literaris perquè la 
literatura no forma part de la seva vida i per tant s’han d’aferrar a allò que coneixen per 
poder-s’hi referir” (Manresa: 2013: 134). 
 

La situació descrita ens porta a plantejar el deure de l’escola d’oferir igualtat d’oportunitats, és a 

dir, de crear els contextos que facin possible una mirada més concreta i reflexiva a l’obra i 

acompanyar-los en aquest camí des de l’inici de l’escolaritat.  

 

5.2.2. Breu relat de l’experiència 

L’aplicació de la intervenció didàctica es realitza amb els tres grups de segon curs de primària amb 

els quals es du a terme el taller de biblioteca escolar. En la present recerca es consideren les 

dades obtingudes dels dos primers grups amb els quals es desenvolupa la proposta en les dues 

primeres franges horàries del matí.136 Les dues taules següents recullen els noms (pseudònims) 

dels alumnes que formen part de cada grup i l’any d’incorporació a l’escola, com a dades per a la 

presentació dels participants en la recerca. Convé recordar que els grups són heterogenis, és a dir, 

estan formats per alumnes amb diversitat d’experiències, coneixements i ritmes d’aprenentatge. 

De la mateixa manera, tal com és habitual en la majoria d’aules de Catalunya, hi ha infants amb 

                                                           
136 Vegeu les decisions sobre l’anàlisi de dades obtingudes a “Metodologia d’anàlisi”, capítol 6. 
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famílies provinents de diferents indrets, especialment d’Àfrica i d’Amèrica del Sud, però també 

d’Àsia. Aquesta informació no s’especifica individualment perquè no sembla rellevant per explicar 

els resultats obtinguts, excepte en la interpretació d’algun comentari puntual. Quan això succeeix,  

aquesta dada s’incorpora.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La investigadora desenvolupa el guiatge de la proposta i està acompanyada de la mestra que  

manifesta el seu interès per ser present durant les activitats i conèixer directament els diferents 

elements de la intervenció. La implementació parteix d’una primera sessió de prova i segueix amb 

tres sessions que serveixen per a la recollida dels textos inicials (1a fase) i sis sessions per al 

desenvolupament complet de la proposta didàctica (2a fase). El quadre següent mostra el 

calendari de totes les sessions dutes a terme, encara que algunes no s’acabaran analitzant (vegeu 

capítol 6). 

 

 

 

 

 

Taula 4.  Dades dels alumnes 
del grup 1 (17 alumnes) 

Nom 
(pseudònim) 

Any 
d’incorporació 

a l’escola 

Adrià  P3 

Alba P3 

Àlex  P3 

Ayoube  P3 

Binta P3 

Cristina P3 

Dani P3 

Gabi P3 

Genís P3 

Íngrid P3 

Maroua  P3 

Marta P3 

Mohamed  P3 

Oleguer P3 

Patrícia P3 

Roger P3 

Younes  P5 

Taula 5. Dades dels alumnes del 
grup 2 (17 alumnes) / grup 
complementari 

Nom 
(pseudònim) 

Any 
d’incorporació 

a l’escola 

Aarón P4 

Aitor  P3 

Alexandra P4 

Aleix P3 

Anas P3 

Anna P3 

David  P3 

Guerau P3 

Gil P3 

José  P3 

Mar P3 

Marçal P3 

Martina P3 

Meriem P3 

Narcís P3 

Tatiana P3 

Zhiaiang P3 
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Taula 6. Calendari de les sessions  
Tipus de sessió Activitat Data 

 0. Sessió de prova Lectura per part de la mestra d’una novel·la i inici de 
la pràctica d’escriptura valorativa 

16-03-2012 

1. Sessió recollida textos 
inicials 

Lectura Dos fils per part de la investigadora i pràctica 
d’escriptura valorativa 

23-03-2012 

2. Sessió recollida textos 
inicials 

Lectura Lluna d’en Joan per part de la investigadora i 
pràctica d’escriptura valorativa 

30-03-2012 

3. Sessió recollida textos 
inicials 

Lectura Ninot de neu per part de la investigadora i 
pràctica d’escriptura valorativa 

13-04-2012 

 1. Sessió intervenció 
didàctica completa 

Intervenció didàctica completa: Neda-que-neda 
(lectura-conversa-escriptura +ús de la pauta) 

04-05-2012 

2. Sessió intervenció 
didàctica completa 

Intervenció didàctica completa: Dos fils (lectura-
conversa-escriptura +ús de la pauta) 

11-05-2012 

3. Sessió intervenció 
didàctica completa 

Intervenció didàctica completa: Talpeta... (lectura-
conversa-escriptura +ús de la pauta) 

18-05-2012 

4. Sessió intervenció 
didàctica completa 

Intervenció didàctica completa: La lluna d’en Joan 
(lectura-conversa-escriptura +ús de la pauta) 

01-06-2012 

 5. Sessió intervenció 
didàctica completa 

Intervenció didàctica completa: Espejo (lectura-
conversa-escriptura +ús de la pauta) 

08-06-2012 

6. Sessió intervenció 
didàctica completa 

Intervenció didàctica completa: L’autèntica... 
(lectura-conversa-escriptura +ús de la pauta) 

15-06-2012 

 

La primera sessió és una presa de contacte amb els grups i amb la dinàmica habitual del taller de 

biblioteca. A petició de la mestra es desenvolupa la sessió a partir de la seva lectura, en aquest cas 

de la part final de la novel·la La rosa de Sant Jordi de Pep Albanell, i a continuació s’aplica la tasca 

inicial demanant-los que escriguin tres raons per justificar la seva opinió, positiva o negativa, 

sobre aquesta obra. Aquesta sessió no es desenvolupa amb àlbums il·lustrats i esdevé tan sols un 

tempteig inicial que tanca la dinàmica que s’havia seguit en el taller de biblioteca i suposa l’inici 

de la intervenció que es durà a terme en els tres mesos següents. Els alumnes es mostren 

sorpresos i insegurs a l’hora d’elaborar l’escrit valoratiu i conversen amb els companys amb qui 

comparteixen taula. 

 

Les tres sessions posteriors constitueixen el que hem anomenat primera fase de la 

implementació. Es dediquen a la recollida dels textos inicials i es desenvolupen amb el guiatge de 

la investigadora i amb la presència de la mestra. La primera d’aquestes sessions, en què la 

investigadora llegeix l’àlbum Dos fils, s’inicia amb la presentació de la tasca, es comenta que es 

llegirà una obra i que després podran escriure la seva opinió de la lectura a partir de tres 

arguments. En aquest moment convé assenyalar que alguns alumnes es mostren neguitosos, és 

especialment significatiu el comentari que exterioritza en Gil (grup 2) en aquest primer moment, 

afirmant “a mi no se m’acudirà res”.  

 

1
a 
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e 
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e 
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Mentre la investigadora llegeix l’àlbum, els alumnes estan asseguts en semicercle en un espai de 

terra tou de la biblioteca, de la mateixa manera que en les sessions del taller conduïdes per la 

mestra. Durant la lectura els alumnes fan exclamacions i preguntes vinculades a la comprensió del 

relat, com ara “per què porta això al cap?” o “què és un baobab?” que la investigadora respon 

breument per intentar garantir la comprensió de la història. La mestra també intervé en algun 

moment puntual fent-los preguntes en referència al lloc on passa l’acció i algun alumne respon en 

clau personal “A l’Àfrica, a Camerun, els meus avis hi van anar” (vegeu diari d’aula a l’annex 6). En 

qualsevol cas, es mostra que els alumnes tenen necessitat de dialogar amb l’obra per entendre-la 

i volen fer aportacions durant aquest procés inicial. 

 

A continuació, els alumnes seuen en grups, distribuïts en diferents taules, tal com es mostra en la 

transcripció dels textos inicials (annex 7.1). Tot i que es permet que seguin al lloc que prefereixin 

per dur a terme la tasca escrita, molts alumnes mantenen la distribució de les anteriors sessions 

de biblioteca. La investigadora reparteix un full en blanc perquè puguin escriure les seves opinions 

i acompanyar-les, si ho volen, d’un dibuix, tal com succeïa en el projecte pilot (vegeu apartat 

4.2.2). No obstant, en aquest cas, els alumnes se sorprenen de tenir un full en blanc i la mestra 

aconsella que facin la tasca en un paper amb una pauta impresa que utilitzen habitualment. 

Sembla que aquesta decisió pot contribuir a fer que els alumnes trobin menys canvis respecte al 

que estan acostumats a fer a l’aula, malgrat que la pauta no permet la realització d’un dibuix i 

sembla un format més delimitat. Curiosament, hi ha algun alumne que, en alguna ocasió, vol 

continuar el seu escrit a la part del darrera del full i opta per fer les línies, marcant ell mateix la 

pauta, per poder elaborar un text més llarg (fet que indica el grau d’interiorització d‘aquest suport 

a l’hora d’escriure). 

 

Convé destacar que, abans de posar-se a escriure el text, els alumnes pregunten: “podem escriure 

alguna cosa que ens agrada i alguna cosa que no ens agrada?”. Aquesta situació es produeix de la 

mateixa manera en el projecte pilot i en els dos casos la investigadora respon que poden incloure 

en el seu text valoracions negatives i positives. La diferència rau en el fet que en el projecte pilot 

es proposa que els alumnes comencin el text amb l’afirmació “M’ha agradat perquè...” o “No 

m’ha agradat perquè...” (expressions que s’anoten a la pissarra) i que a continuació escriguin la 

justificació de la seva opció a partir de tres arguments. En aquest cas, però, el fet de no anotar les 

dues opcions a escollir, i només verbalitzar la instrucció, sembla determinar que els alumnes, en 

general, iniciïn cadascuna de les seves idees amb les fórmules “m’ha agradat...” o “no m’ha 

agradat...”, de manera que l’escrit té la forma d’un llistat.  Malgrat que es tracta d’una observació 
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general, també cal esmentar que hi ha algun alumne del projecte pilot que segueix l’estructura de 

tres idees iniciades per expressions de signe diferent o que insereix idees positives i negatives en 

un mateix escrit i, per contra, hi ha alguna producció de l’actual estudi que es mostra en un 

format de text continuat i més unitari (en són mostra alguns dels textos d’en Roger del grup 1 o 

de la Martina del grup 2).137 De totes maneres, la tendència a escriure el text d’una o altra manera 

sembla evident i el plantejament de la instrucció pot haver resultat influent en aquest sentit. No 

obstant, el cert és que els termes amb què es refereixen a les obres i les formes d’expressar la 

pròpia opinió no semblen diferir principalment per aquesta qüestió. 

 

En qualsevol cas, la tasca d’escriptura, en la línia del que es registrava en l’estudi inicial, genera 

desconcerts entre l’alumnat. Així, trobem alumnes com en Gil que mentre realitza el text va 

repetint que no sap què escriure, tal com ell ja avançava a l’inici de la sessió, o la Martina que 

també repeteix aquesta idea (tots dos membres del grup 2). Tots els alumnes es mostren 

neguitosos a l’hora d’elaborar l’escrit valoratiu, demanen poder tenir l’àlbum a prop i mentre 

l’obra passa per les diferents taules, els alumnes la miren detalladament i comenten en petit grup 

què en destaquen i dubtes que se’ls plantegen. Aquesta situació s’exemplifica amb el cas següent: 

uns alumnes que seuen a la mateixa taula (grup 2) contemplen l’àlbum i pregunten “què són ben 

bé dos fils?”, la investigadora que els observa els demana que ho pensin i acaben conversant 

entre ells sobre el tema (vegeu diari d’aula a l’annex 6). Es tracta d’una mostra de la necessitat de 

dialogar sobre l’obra per comprendre-la millor. 

 

La situació narrada en el cas de Dos fils, es produeix de manera pràcticament idèntica en les dues 

sessions posteriors següents, en què es llegeixen l’àlbum La lluna d’en Joan i Ninot de neu, 

respectivament. Es tracta de dues sessions dedicades a recollir les valoracions escrites inicials, 

com a textos previs abans d’aplicar la intervenció didàctica completa.  

 

En el cas de La lluna d’en Joan els alumnes fan moltes preguntes com ara: “què és un cove?”, “què 

és la salut?”, “què porta aquí?”. Es mostra que l’obra els suposa un repte interpretatiu i els 

interessa resoldre els seus dubtes de comprensió. L’abstracció de la metàfora “perdre la salut”, 

que és l’element central de l’obra, provoca situacions com ara que un alumne, en Gil (grup 2), en 

el moment d’escriure la seva opinió s’apropi a la investigadora per preguntar-li: “Com es diu allò 

que ha perdut?”. Un exemple que mostra les reflexions que promou l’obra i la necessitat de 

                                                           
137 Vegeu l’anàlisi dels textos i les reflexions en aquest sentit al capítol 7, sobre “L’escriptura valorativa” (part III: 
“Anàlisi de dades”). 
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conversar sobre ella és el fet que tant en el grup 1 com en el grup 2 els alumnes expressen la seva 

sorpresa pel fet que la mare del protagonista no aparegui en el relat. En el grup 1, l’Ayoube 

demana “que no té mare?” i la investigadora evita donar una resposta tancada, amb la pretensió 

de fomentar el raonament de l’alumne, afirmant “no ho sé, no ens ho diu el conte?”. Aquest 

aspecte també té presència en la lectura del grup 2, moment en què es produeix un intercanvi 

que sembla interessant de reproduir perquè es reprèn en la discussió que es realitza en la 

relectura d’aquesta obra: 

 
Guerau: “Que no té mare?” 
Aleix: “Sí, mira hi ha una foto” 
Martina: “S’han separat” 
Aleix: “O s’ha mort perquè la foto...”138 

 

Quant a l’àlbum Ninot de neu, es du a terme la mateixa dinàmica de lectura conjunta i posterior 

escriptura valorativa. En aquest cas, l’obra és un àlbum sense text que s’interpreta conjuntament. 

Molts alumnes coneixen la història per la versió cinematogràfica i la majoria exclamen que els 

agraden els dibuixos. Els textos valoratius elaborats en aquesta sessió no es tindran en compte en 

l’anàlisi de l’experiència, ja que es prioritza l’observació detallada de les valoracions escrites sobre 

les obres rellegides.139 

 

En les sis sessions posteriors es du a terme la intervenció didàctica completa, en una  segona fase 

de la implementació de la recerca. La primera sessió, que es dedica a la lectura i a la valoració de 

l’obra Neda-que-neda, s’inicia amb la presentació de la pauta d’arguments. En aquell moment la 

investigadora introdueix la sessió explicant-los que, a diferència de les anteriors sessions, abans 

d’escriure la seva opinió de l’obra es farà una conversa conjunta per parlar de la lectura i que, a 

més, podran fer servir les idees d’una pauta d’arguments.  

 

La investigadora comença la sessió explicant que ha observat com, a vegades, alguns alumnes 

tenen dificultats a l’hora de valorar l’obra perquè no saben què escriure. La majoria d’alumnes 

responen amb gestos d’afirmació. Així doncs, els mostra la pauta, que està penjada en un espai de 

l’aula, com una proposta que els pot donar pistes, que poden fer servir de manera optativa, per 

parlar de l’obra i també per escriure sobre ella. D’entrada, es llegeixen les diferents idees i es 

pronuncien exemples de com es podrien completar. En aquest moment, tal com succeïa en el 

                                                           
138 Aquests comentaris, que es recullen en el diari d’aula (annex 6), es reprenen i s’amplien durant la discussió 
que es produeix després de la relectura d’aquest àlbum. Vegeu capítol 8, concretament subapartat 8.3.2.1, taula 
71. 
139 Vegeu decisions sobre l’anàlisi del corpus de dades al capítol 6. 
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projecte pilot, una alumna, la Maroua, pregunta amb estranyesa: “Podem escriure lo de la 

pauta?”. La investigadora els repeteix que poden fer-ne l’ús que creguin oportú, de manera que 

estaran penjades perquè les puguin veure durant tota la sessió (conversa i tasca d’escriptura). Els 

alumnes se sorprenen de poder copiar les idees d’un material perquè aquest fet s’acostuma a 

penalitzar a l’escola.  

 

Les sessions en què s’aplica la intervenció didàctica completa, cadascuna d’elles dedicada a un 

àlbum diferent,140 segueixen la mateixa estructura: explicació sobre què es farà durant la sessió i 

recordatori de la possibilitat de fer servir la pauta d’arguments; lectura en veu alta de l’àlbum per 

part de la investigadora; discussió col·lectiva per compartir la recepció de l’obra i escriptura 

valorativa individual. Les sis converses s’enregistren i en el cas de l’àlbum Espejo també es grava 

el moment de la lectura, tenint en compte que es tracta d’una obra sense text que es va llegint 

conjuntament i, per tant, sembla rellevant recollir les veus dels lectors també en aquest moment, 

encara que l’anàlisi se centri en la discussió posterior. A l’inici de cada sessió alguns alumnes estan 

pendents de la càmera i pregunten quan es començarà a gravar. No obstant, passats uns minuts 

els alumnes es comporten amb naturalitat i no fan cap esment al fet que s’estigui enregistrant la 

conversa. 

 

Durant les tres primeres sessions, la lectura i la discussió es duen a terme en un espai de terra tou 

de la biblioteca del centre destinat a lectures col·lectives i a converses. Els alumnes estan asseguts 

en semicercle, tenen la pauta penjada a prop i es vetlla perquè tots es puguin veure bé per parlar. 

En les converses alguns alumnes no estan prou còmodes, es mouen molt, s’estiren a terra, i es fa 

evident que aquesta situació no afavoreix la concentració de tots. Per aquest motiu, es decideix 

que les tres darreres sessions es faran seguint el mateix esquema, però asseguts en cadires 

formant un semicercle. Tot i que per molts alumnes sembla difícil mantenir l’atenció a les 

respostes dels companys tant en un espai com en l’altre, també és cert que aquest canvi de 

disposició, en línies generals, promou més ordre i tranquil·litat. És possible que els alumnes 

associïn l’espai amb cadires a un format d’activitat més acadèmica i, alhora, que l’aplicació 

continuada de la proposta els hagi permès anar-se familiaritzant amb el tipus de dinàmica. 

 

En tots els casos en el moment d’escriure les valoracions després de la conversa hi ha alumnes 

que intercanvien idees amb els companys amb qui estan asseguts. Es mostra que tenen la 

                                                           
140 Recordem que es tracta de: Neda-que-neda, Dos fils, La talpeta que volia saber qui li havia fet allò a cap, La 
lluna d’en Joan, Espejo i L’autèntica història dels tres porquets. 
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necessitat de conversar en petit grup com a forma per concretar la tasca però també, 

especialment quan tenen l’àlbum a l’abast, per poder observar alguns detalls de l’obra de manera 

més directa, per remirar-la o rellegir-la.141 

 

Hi ha alguns alumnes que continuen mostrant dificultats per expressar-se en alguns moments, 

encara que en menor mesura. En Gil (grup 2), que habitualment verbalitza les seves dificultats en 

aquest procés, en la primera sessió (sobre Neda-que-neda) manifesta de nou que no sap què 

escriure. Ara bé, a l’hora d’anotar la seva opinió en les següents sessions ja no expressa les seves 

dificultats en aquest sentit. També és cert que els alumnes estan poc acostumats a dialogar sobre 

aspectes literaris, per aquest motiu manifesten el seu desconcert a l’hora de participar en la 

conversa. N’és un exemple la verbalització del mateix Gil a l’inici de la discussió sobre La lluna 

d’en Joan (grup 2): “Jo no sé què dir” (torn 2). La investigadora respon posant èmfasi en l’activitat 

de diàleg com a forma per resoldre aquesta dificultat: “Bueno escoltem els altres que potser se’ns 

acudiran idees” (torn 3).142 Aquesta situació il·lustra, d’una banda, les dificultats que poden tenir 

els alumnes a l’hora de dur a terme aquestes propostes i, de l’altra, com la investigadora intenta 

mostrar la conversa com una pràctica d’intercanvi que pot ajudar a construir opinions sobre les 

obres.  

 

Durant la lectura els alumnes participen amb preguntes, esglais i expressions de tot tipus. Moltes 

d’aquestes qüestions fan referència a aspectes vinculats a la comprensió de l’obra. Un cas més 

específic és el que es produeix en la lectura de La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al 

cap, pel fet que els alumnes participen molt activament dient les frases;143 l’estructura repetitiva 

de l’obra facilita aquest tipus d’aportacions. En la nostra investigació, però, es contempla 

específicament la recepció global de l’obra, després de la seva lectura.144  

 

En totes les sessions, la investigadora està acompanyada de la mestra que fa tasques de suport 

per a l’enregistrament de les converses, exerceix un cert control entre els alumnes, vetlla pel seu 

bon comportament i els recorda qüestions que han treballat, sobretot quan realitzen l’escrit, 

moment en què els comenta la necessitat que apliquin els aspectes normatius, ortogràfics, que 

                                                           
141  Vegeu les idees exposades sobre la relectura a l’apartat 1.1.4 (cap. 1; part I). 
142  Vegeu transcripció completa a l’annex 8.2.D. 
143  Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
144 Les aportacions dels alumnes durant les diferents lectures es recullen en el diari d’aula i, tal com s’ha 
comentat anteriorment, la lectura compartida de l’àlbum Espejo també s’enregistra tenint en compte que es 
tracta d’una obra sense text que els alumnes van interpretant oralment des de l’inici. De totes maneres, el 
moment de lectura no és objecte d’anàlisi sinó que, en alguns casos, aporta informació complementària. 
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coneixen. Tot i que la mestra és coneixedora del fet que la tasca d’elaborar un text valoratiu no té 

per objectiu observar el domini de l’escriptura dels alumnes, les seves aportacions posen de 

manifest l’interès que té perquè es fixin en la normativa tenint en compte que el destinatari dels 

textos, la investigadora, ha d’entendre bé l’escrit. Malgrat que aquesta situació podria 

condicionar l’escriptura dels alumnes, per exemple provocant una reducció de la quantitat d’idees 

escrites, pensem que no és determinant, ja que la investigadora posa èmfasi en la consigna 

d’escriure el que prefereixin perquè la tasca no serà avaluada.  

 

El quadre següent, sintetitza el desenvolupament de les sessions en el projecte pilot i en la 

recerca actual per tal de visualitzar les semblances i les diferències dels processos seguits que 

s’han anat exposant: 

  

Taula 7. Fases d’aplicació de la intervenció didàctica 

Estudi previ - 
estudi actual 

1a FASE 2a FASE 

 

Projecte pilot 

(petit grup) 

Escriptura valorativa inicial en 3 

sessions (3 setmanes consecutives) 

amb tot el grup classe: 

 

 

 

Lectura conjunta de l’àlbum + 

escriptura valorativa 

 

 

 

 

1. Sobre El ninot de neu 

2. Sobre Dos fils  

3. Sobre  La lluna d’en Joan 

Sessió de proves (amb un grup de 8 

alumnes) presentació de la pauta + 

conversa enregistrada + valoració escrita 

de cada alumne. 

 

4 sessions consecutives amb grups de 4 

alumnes: 

Lectura conjunta de l’àlbum + conversa 

enregistrada/5-10 min. (possibilitat 

d’usar la pauta) + escriptura individual 

(possibilitat d’usar la pauta) 

 

1. Sobre Neda-que-neda 

2. Sobre Dos fils (relectura) 

3. Sobre La lluna d’en Joan (relectura) 

4. Sobre Espejo  

 

 

Dades obtingudes: 25 textos de 

cadascuna de les obres (s’analitzen 

els textos inicials dels 8 alumnes 

participants finals) 

 

 

Dades obtingudes:  

8 enregistraments de conversa (1 sobre 

cada obra amb cadascun dels grups) de 8 

a 15 min. 

8 textos valoratius sobre cada obra (total: 

32 textos) 
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Recerca 

actual (grups 

de 16 

alumnes) 

Sessió de proves (coneixement del 

grup i inici de la pràctica d’escriptura 

valorativa d’una novel·la que han 

acabat de llegir, a petició de la 

mestra) 

 
Escriptura valorativa inicial en 3 

sessions (3 setmanes consecutives) 

amb tres grups d’alumnes: 

 

Lectura conjunta de l’àlbum + 

escriptura: 

 

1. Sobre Ninot de neu 

 

2. Sobre Dos fils  

 

 

3. Sobre  La lluna d’en Joan 

 

 

 

6 sessions consecutives amb 3 grups (16 i 

17 alumnes) -> implementació de la 

intervenció didàctica completa 

 

 

 

Lectura conjunta de l’àlbum + conversa 

enregistrada (possibilitat d’usar la pauta) 

+ escriptura individual (possibilitat d’usar 

la pauta) 

 

 

1. Sobre Neda-que-neda (sessió en què es 

presenta la pauta) 

 

2. Sobre Dos fils (relectura) 

 

3. Sobre La talpeta que volia saber qui li 

havia fet allò al cap 

 

4. Sobre La lluna d’en Joan (relectura) 

 

5. Sobre Espejo  

 

6. Sobre L’autèntica història dels tres 

porquets 

 

Dades obtingudes: 135 textos totals. 

Es prenen en consideració els textos 

inicials de les lectures Dos fils i La 

lluna d’en Joan del grup 1 i 2: 

 

Dos fils-> 33 textos (falta un alumne) 

 

La lluna d’en Joan -> 29 textos 

(falten 5 alumnes) 

 

Dades obtingudes:  

18 enregistraments de conversa (1 sobre 

cada obra amb cadascun dels grups) 

 

270 textos valoratius sobre cada obra 

(uns 45 textos de cada obra). 

Es tenen en compte els textos de: 

Grup 1 -> 96 textos 

Grup 2-> 86 textos 

 

 
La taula anterior il·lustra que en els dos estudis els processos de la intervenció s’apliquen de 

manera molt similar. Les diferències claus, que cal considerar, recauen en les tres qüestions 

següents:  

 
 



198 

 

 

Taula 8. Diferències projecte pilot  vs. recerca actual 

Aspectes de la 
recerca 

Projecte pilot Recerca actual 

Quantitat 
d’alumnes 

2 grups de 4  alumnes 3 grups d’uns 16/17 alumnes 
(anàlisi del grup 1 i observacions del grup 2) 

Rol de la 
investigadora 

Mestra (investigació-acció) Investigadora  
(acompanyada de la mestra) 

Nombre de 
sessions 

Aplicació de la intervenció 
completa en 4 sessions 

Aplicació de la intervenció completa en 6 
sessions 
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6. METODOLOGIA D’ANÀLISI DE LES DADES  

 
En aquest capítol es detalla la metodologia aplicada per analitzar les dades, un aspecte rellevant 

perquè els resultats tinguin fiabilitat i validesa. Consta dels tres apartats següents:  

 

1. En el primer, s’exposen les qüestions que permeten situar la metodologia general d’anàlisi: les 

decisions sobre les dades a examinar, així com l’enfocament i els processos seguits (6.1). 

 

2. En el segon, es detallen els codis d’anàlisi de les respostes lectores que s’elaboren. S’inclou una 

síntesi de les propostes de categorització de diversos autors, aplicades en recerques anteriors, 

que es prenen de referència (6.2). 

 

3. En el darrer apartat, s’especifica com s’ha decidit organitzar l’explicació de l’anàlisi de les 

diferents dades,145 tenint en compte la seva complexitat (6.3). 

 

6.1. CORPUS DE DADES I METODOLOGIA D’ANÀLISI  

La recerca es planteja com un estudi de base etnogràfica. Es tracta d’una investigació 

interpretativa qualitativa, basada en l’exploració intensiva d’uns casos concrets (Noguerol, 1998). 

Segons Carbonell (1999: 158), “la investigació etnogràfica [és] una de les modalitats de la recerca 

qualitativa que permet un millor coneixement i una millor comprensió del que succeeix a l’interior 

de l’aula”. Per tant, es pren la referència d’aquest enfocament com una forma eficaç per obtenir 

una major comprensió dels diferents aspectes que intervenen en la situació didàctica i per poder 

plantejar millores en les pràctiques docents d’ensenyament-aprenentatge de la literatura. Així 

doncs, es pretén seguir un mètode d’anàlisi heurístic amb el propòsit d’examinar els progressos 

que suposa l’aplicació d’una determinada pràctica, tenint en compte el plantejament proposat i el 

context on es du a terme.  

 

La investigació de base etnogràfica qualitativa es caracteritza per un seguit d’aspectes, que 

detallen Tolchinsky, Rubio i Escofet (2002: 46), i que en aquest estudi es concreten en els ítems 

següents, vinculats a les concepcions i a les formes d’actuar de la investigadora: 

 

 

                                                           
145 Ens referim a l’estructura seguida a la “Part III. Anàlisi de dades” (cap. 7, 8, 9 i 10). 
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─ Es parteix d’unes determinades dades per establir reflexions globals. 

─ Es considera els participants com un tot complex. 

─ Es crea un mètode propi.  

─ S’usa poc l’anàlisi quantitativa, l’estadística ofereix tan sols una panoràmica sobre les 

categoritzacions o les freqüències, però preval la interpretació qualitativa. 

─ La finalitat no és generalitzar els resultats obtinguts, sinó aportar unes conclusions sobre 

la tendència que poden tenir determinades pràctiques. 

 
Tal com s’exposa en el darrer punt, la investigació empírica que es desenvolupa no cerca la 

generalització de les conclusions, sinó la interpretació aprofundida d’una pràctica de la qual es 

puguin desprendre noves perspectives per a la comprensió d’altres realitats i, sobretot, per a la 

possibilitat d’estendre les conclusions a contextos similars. Es busca, per tant, transferibilitat dels 

resultats (Nunan, 1992). Perquè això sigui possible cal fixar uns instruments clars que permetin fer 

una anàlisi rigorosa, de manera que els resultats tinguin validesa.  

 

En aquest cas, a més, el fet que la investigadora intervingui directament en l’acció que es vol 

explorar, també implica una anàlisi sobre la seva actuació en sentit ampli, en relació a les 

decisions que pren en el marc de l’acció (guiatge de la dinàmica, tipus d’intervencions o canvis de 

situació) i en referència a les reflexions que elabora durant el període en què es du a terme la 

pràctica, prenent distància de la situació.146 

 

Les paraules de Widdowson (1998), citades a Camps (2001: 13), plantegen l’acte d’investigació 

com una forma de descobrir els aspectes menys evidents dels fets que succeeixen en un 

determinat context i, alhora, com un diàleg permanent entre aspectes teòrics i pràctics que 

reverteixi en la reformulació de la realitat: 

 
“Todas las actividades que se hacen al amparo del término investigación pretenden ir más allá 

de las apariencias, pretenden descubrir categorías abstractas y conexiones subyacentes a 

fenómenos más o menos corrientes (…). Podemos considerar la investigación como un proceso 

dialéctico permanente: formula la realidad en términos abstractos y, a la vez, de esta 

formulación abstracta se deriva una reformulación de la realidad”.  

 
La definició anterior posa de manifest que la investigació requereix de l’anàlisi exhaustiva dels 

diferents aspectes que intervenen en una actuació a l’aula, mitjançant formes d’ordenació de la 

                                                           
146 Algunes d’aquestes reflexions condueixen a modificar, per exemple, la disposició dels alumnes per a la pràctica 
de conversa (les primeres sessions s’asseuen en un terra tou i les tres darreres en cadires) o a prendre 
consciència de la necessitat de fer preguntes enfocades a explorar els motius de les idees dels alumnes. 
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realitat, com ara codis, que ajudin a fer-ne una sistematització per tal de comprendre-la i millorar-

la (Palou i Guasch, 2013). 

 

Tal com s’ha recollit en el darrer apartat del capítol anterior, l’aplicació de la intervenció didàctica 

en les seves diferents fases acaba generant un corpus de dades extens: 135 textos valoratius 

inicials, 18 enregistraments de conversa (d’entre 8 i 15 minuts cadascun), i 270 textos valoratius 

finals, després de la intervenció. Tot i que inicialment es preveu la possibilitat de prendre en 

consideració totes les dades, finalment aquesta idea es desestima, bàsicament per dos motius 

estretament vinculats:   

 
─ En una primera exploració del conjunt de converses i textos s’observa que no es 

produeixen variacions significatives entre els tres grups.  

─ Es considera més adient reduir la quantitat de dades a analitzar i prioritzar l’exploració 

exhaustiva i completa dels diferents elements de la intervenció. 

 
Així doncs, es determina que s’analitzaran de manera específica les dades del grup 1 i que es 

tindran en compte aspectes del grup 2, quan es consideri oportú per matisar, confrontar o 

confirmar determinades qüestions. Finalment, es desestimen les dades del grup 3147 i s’opta per 

incloure consideracions sobre els textos i les discussions dels dos grups d’alumnes (A i B) del 

projecte pilot. La taula següent resumeix el corpus analitzat: 

 

Taula 9. Corpus de dades que s’analitzen 

Dades Grup 1 Grup 2  
(grup complementari) 

Projecte pilot (grup A i B) 

(dades que es tenen en 
compte en l’estudi actual) 

Textos 
inicials (TI) 

17 TI sobre Dos fils 
15 TI sobre La lluna d’en 
Joan 

16 TI sobre Dos fils 
14 TI sobre La lluna d’en 
Joan 

8 TI sobre Dos fils 
8 TI sobre La lluna d’en 
Joan 

Converses 6 enregistraments (una 
conversa sobre cada 
obra llegida) 

6 enregistraments (una 
conversa sobre cada obra 
llegida) 

8 enregistraments 
(converses grup A i B 
sobre 4 obres) 

Textos 
finals (TF) 

16 TF sobre Neda... 
16 TF sobre Dos fils 
17 TF sobre La talpeta... 
16 TF sobre La lluna... 
16 TF sobre Espejo 
15 TF sobre L’autèntica 

15 TF sobre Neda... 
14 TF Dos fils 
15 TF sobre La talpeta... 
12 TF sobre La lluna... 
15 TF sobre Espejo 
15 TF sobre L’autèntica 

8 TF sobre Neda... 
8 TF sobre Dos fils 
8 TF sobre La lluna... 
8 TF sobre Espejo 

                                                           
147 Amb el grup 1 i 2 es du a terme la proposta en les primeres franges horàries del matí. Amb el grup 3, en canvi, 
s’aplica la intervenció després de l’esbarjo, de manera que en alguns casos els alumnes inicien l’activitat 
manifestant que els seus companys ja els han explicat quin àlbum es llegirà i quines característiques té. 
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Per analitzar les dades del quadre anterior s’opta per aplicar, majoritàriament, observacions de 

caràcter qualitatiu, que permetin elaborar una interpretació tenint en compte la complexitat de 

les diferents variables. No obstant, també hi ha aspectes que s’examinen des d’una òptica 

quantitativa, sobretot per visualitzar gràficament la influència de cadascuna de les pràctiques 

aplicades. En l’anàlisi se segueixen els passos que s’exposen en els subapartats següents, centrats 

en el tipus de tractament de les dades en referència a les converses (6.1.1) i als textos (6.1.2). 

 

6.1.1. Tractament i anàlisi de les dades: les converses 

L’anàlisi de la interacció s’inicia amb la tasca de transcripció dels enregistraments que la 

investigadora assumeix, considerant que és una part decisiva del procés d’interpretació de les 

dades: “La transcripción es ya un primer paso del análisis y tiene, por lo tanto, claras implicaciones 

en la interpretación de la actividad verbal” (Nussbaum, Escobar i Unamuno, 2006: 192). Es tracta, 

per tant, d’un procés complex, que ha de partir de l’ús d’una simbologia clara. En aquest cas, els 

criteris de transcripció s’han definit a partir d’una adaptació i simplificació de Payrató (1996)148 i 

dels aspectes usats en recerques dels grups d’investigació GREAL, GREIP i GRETEL.149 

 

Taula 10. Símbols usats en la transcripció 

Fenomen Símbols/codis 
Després del nom de qui parla  : 

Investigadora I 

Dubte sobre quina persona fa la intervenció ? 

Mot o enunciat interromput  - 

Formulació de pregunta ↑ 

Entonació descendent ↓ 

Èmfasi/Intensitat forta MAJÚSCULA 

Allargaments sil·làbics :    ::    ::: 

Pausa curta (.) 

Pausa de més de mig segon (..) 

Pausa llarga (núm. segons) 

Solapament [text] 

Riure @ 

Enunciat pronunciat rient ((@) text afectat) 

Transcripció fonètica aproximada  +text+ 

Fragments incomprensibles XXX 

Fragments dubtosos (?text) 

Fragments llegits “text” 

Assentiment  Mhm 

                                                           
148 La simbologia de la transcripció, adaptada al català per Payrató, prové de: DU BOIS, J. W. (1991). “Transcription 
design: principles for spoken discourse research”, Pragmatics, 1: 71-106.  
149 Grups d’investigació en l’àmbit de la Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. GREAL (Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de Llengües); GREIP (Recerca en Ensenyament i 
Interacció Plurilingües) i GRETEL (Recerca de Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària).  
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Dubte  m::  

Silenci  Sss:: 

Comentaris del transcriptor en relació al que succeeix (comentari) 

 

S’opta per transcriure les converses mantenint les formes orals que usen els participants amb la 

intenció de reproduir fidelment les intervencions de cadascú. Per tant, no s’esmenen les 

incorreccions a nivell normatiu, com ara termes propis de l’oral informal, aspectes de 

concordança o interferències d’altres llengües.  

 

En la transcripció, la investigadora introdueix comentaris entre parèntesi sobre aspectes no 

verbals que aporten informació de la situació que es produeix (quan un alumne dialoga amb el 

company que es troba assegut al seu costat, quan alça el braç, si mira directament la pauta, etc.) 

amb la voluntat de representar la realitat. En paraules de Walsh (2011: 70): “The main concern of 

transcription is to 'represent reality' as accurately and faithfully as possible”.   

 

A més, s’inclouen anotacions al costat de les intervencions de la investigadora, en referència a les 

seves formes d’actuació (intencions d’una pregunta, informacions que impedeixen la progressió 

dels raonaments dels alumes, intervencions de gestió del grup) amb la finalitat de detallar la 

informació del tipus de mediació que es du a terme en cada cas. En el mateix sentit, també s’opta 

per incloure els codis referents a la tipologia d’idees150 que els alumnes comenten, i s’assenyalen 

les seqüències de conversa en què es debat sobre temes específics, com ara el tipus de final o de 

títol, amb la intenció de poder extreure conclusions posteriors.151 Totes aquestes accions 

impliquen una observació detallada de les converses en el procés de transcripció i esdevenen una 

primera interpretació de les dades: “La transcripción no debe verse como un traslado pasivo de 

signos, sino como parte decisiva de la “construcción” de los datos, o como una verdadera y 

compleja traducción ─es decir, como un momento genuinamente interpretativo” (Farías i 

Montero, 2005: 7). 

 

Els fragments de transcripció de la conversa que es reprodueixen a l’anàlisi de dades (part III) es 

mostren en taules numerades seguint l’estructura de l’exemple següent (fragment de la taula 5; 

part III):  

 
 

                                                           
150 Vegeu els codis utilitzats per classificar el tipus d’idees a l’apartat 6.2.2 i a l’annex 3. 
151 Vegeu la totalitat de codis utilitzats en les transcripcions completes a l’annex 8.  
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Taula 11. Exemple de fragment d’una transcripció 
Taula 5. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Relació dibuix i sentit del text (centrant-se en una pàgina) 

115.   I: Estava [trist espantat] _repetició 

116.   Ayoube: Perquè el color és(..)_A4.2 

117.   I: És gris el color del mar↑ 

 

L’exemple anterior permet visualitzar l’estructura que s’ha seguit en les taules, amb la idea que 

siguin clares i que incloguin les informacions adients per situar el lector: 

 
─ Una primera fila ressaltada de color gris amb el número de la taula (la numeració és 

continuada durant tot l’apartat III); el número de la discussió segons l’ordre en què es 

duen a terme (“Discussió núm.”); el nom de l’àlbum sobre el qual es conversa entre 

parèntesi i, al final, separat per un guió, el grup d’alumnes (grup 1 o grup 2). En el cas dels 

fragments de discussió corresponents al projecte pilot, s’ha optat per seguir l’esquema 

següent, per evitar confusions en referència a l’ordre de les converses, que és diferent en 

la recerca en petit grup152 i la denominació dels grups (grup A i B):  

 
Taula X. Discussió Projecte pilot (Neda-que-neda) – Grup A  

 
─ Una segona fila en què s’anota que es tracta d’un fragment de discussió i on s’inclou el 

tema específic sobre el que conversen els alumnes. 

 
─ En la part central de la taula es transcriu el fragment de discussió amb la numeració a 

l’inici de cada torn, el nom de l’alumne (pseudònim), la lletra “I”, quan es tracta de la 

investigadora o el símbol d’interrogant (?) quan no és prou clar qui realitza la intervenció. 

 
─ En alguns casos, al costat de les transcripcions s’inclouen codis o reflexions. Es tracta de 

símbols o de comentaris de caràcter interpretatiu (de color gris i separats de les 

transcripcions per un guió baix (_)). 

 

Després d’aquesta primera anàlisi, el procés d’interpretació de les converses segueix els passos 

següents: 

 

                                                           
152 Recordem que en el projecte pilot es realitzen 4 lectures i no 6. Vegeu l’ordre de les discussions en cada cas a 
la taula 7 (apartat 5.2.2). 
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─ S’exploren les converses del grup 1 per conèixer a fons els temes que es tracten i la 

manera en què es produeixen (aquests aspectes es mostren al llarg del capítol 8). 

 
─ Es detecten quines són les actuacions de la mediadora que generen reflexions més 

interessants i quines són menys eficaces. De les dades obtingudes n’emergeix una 

classificació del tipus d’intervencions (vegeu apartat 8.4). 

 
─ S’observa si hi ha idees de la pauta que s’han usat durant les converses; si s’han 

pronunciat de la mateixa manera o s’han modificat (vegeu capítol 9). 

 
─ Es busquen elements comuns o divergents amb alguns aspectes del grup 2 i del projecte 

pilot (aquestes qüestions es mostren al llarg del capítol 8). 

 
─ Per últim, es posen en relació les converses i els textos valoratius del grup 1, tal com 

s’exposa a l’apartat següent. 

 

6.1.2. Tractament i anàlisi de les dades: els textos 

En primer lloc, es transcriuen tots els textos153 per tal de poder manejar les dades amb més 

facilitat. En la transcripció es manté l’escriptura dels alumnes, especialment els aspectes 

sintàctics, amb l’objectiu de preservar l’expressió dels infants tenint en compte que aquest 

aspecte pot oferir informació sobre les relacions entre els comentaris orals, durant la conversa, i 

la forma dels escrits. Tanmateix, en alguns casos, s’ha revisat l’aspecte ortogràfic per evitar 

dificultats en la lectura dels textos, vetllant perquè aquest fet no modifiqui el sentit de la 

producció; ens referim a canvis del tipus: “m’agradat” per “m’ha agradat” o “em” per “hem”, així 

com la incorporació d’apòstrofs o la separació d’alguns mots.  

 

En la transcripció s’escriuen els textos agrupats en funció de la taula on els alumnes realitzen la 

tasca d’escriptura (a cada taula se li assigna un número). Es té en compte que en el moment 

d’escriure la valoració els alumnes intercanvien idees i, per tant, es considera oportú tenir les 

produccions agrupades en aquest sentit, per poder observar ràpidament possibles semblances 

entre els textos dels membres d’un mateix grup. 

 

En segon lloc, s’examinen els textos finals des de diferents òptiques: 

                                                           
153 Vegeu les transcripcions: dels textos inicials (grup 1 i 2) a l’annex 7.1. i dels textos finals (grup 1 i 2) a l’annex 
7.2. Els textos originals dels alumnes del grup 1 es troben a l’annex 7.3. 
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─ Es comptabilitza la quantitat d’idees diferents que conté cada text per saber si han 

complert la consigna d’anotar un mínim de tres qüestions (vegeu apartat 7.1). 

 
─ S’observen les formes d’expressió dels alumnes, tipus de frases i capacitat de reflexió o de 

justificació (vegeu apartat 7.1). 

 
─ Es categoritzen les idees, seguint els codis que s’exposen a l’apartat 6.2.2, per saber quin 

tipus de qüestions escriuen els alumnes i es quantifiquen les idees que hi ha de cada 

categoria en relació a cada obra. La suma de les idees de cada tipus es mostra en els 

gràfics 1-7 (vegeu apartat 7.2; part III). 

 
─ S’exploren les produccions de cada alumne per tal de poder comprovar les constants que 

presenten, si hi ha evolució o modificacions entre els diferents textos (vegeu quadre dels 

diferents textos finals de cada alumne a l‘annex 7.2.3 i l’anàlisi d’aquestes dades a 

l’apartat 7.3). 

 
─ S’assenyalen les qüestions que els alumnes escriuen i que provenen de la conversa amb el 

símbol (D), acompanyat del número dels torns que han influït la idea. A continuació, se 

sumen les idees escrites que deriven, en graus diversos (de manera exacta o amb alguna 

lleugera modificació), de l’intercanvi oral i se’n fa el percentatge respecte el total d’idees 

escrites. Aquests resultats es mostren als gràfics 8-13 (vegeu apartat 8.1; part III).  

 
─ Després, se centra l’atenció en el conjunt d’idees que s’han comptabilitzat com a 

influència de la conversa per detectar quantes són fruit de la pròpia verbalització i 

quantes provenen de l’intercanvi amb els altres. El percentatge que suposa cadascun 

d’aquests dos blocs respecte el conjunt d’idees escrites que provenen de la discussió es 

mostra als gràfics 14-19 (vegeu apartat 8.2; part III). 

 
─ S’identifiquen les idees que deriven de la pauta amb la lletra (P) i s’explora si s’escriuen 

igual o de manera semblant i si abans han estat comentades oralment (en aquest cas es 

marquen amb el codi P+D). Després es comptabilitza quantes idees hi ha de cadascun 

d’aquests tipus i s’aplica el percentatge que representen respecte el total d’idees escrites 

Aquests resultats es mostren als gràfics 20-25 (vegeu capítol 9; part III). 
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En tercer lloc, s’analitzen els textos inicials: 

 
─ Es comptabilitza la quantitat d’idees diferents de cada text per saber si segueixen la 

consigna d’escriure tres raons per justificar la pròpia opinió (vegeu apartats 10.2.1 i 

10.3.1; part III). 

 
─ Es comparen els textos inicials i finals de cada alumne, sobre les dues obres rellegides, per 

quantificar el nombre d’idees iguals o semblants entre el primer i l’últim escrit (abans i 

després de la intervenció). La quantitat d’idees de cadascun d’aquests blocs es reflecteix 

en forma de percentatge al gràfic 26 (sobre Dos fils) i al gràfic 28 (sobre La lluna d’en 

Joan) (vegeu apartats 10.2.1 i 10.3.1; part III). 

 
─ Es categoritzen les idees, seguint els codis que s’exposen a l’apartat 6.2.2, per saber quin 

tipus de qüestions escriuen inicialment i si difereixen dels textos finals. La suma de les 

idees de cada tipus dels textos inicials i finals es reflecteix en els gràfics 27.A i 27.B (sobre 

Dos fils) i en els gràfics 29.A i 29.B (sobre La lluna d’en Joan) (vegeu apartats 10.2 i 10.3; 

part III). 

 

Els textos transcrits van acompanyats de diferents codis i comentaris que mostren l’anàlisi feta 

des de diferents perspectives. La taula següent recull les formes de codificació dels textos: 

 

Taula 12.  Simbologia aplicada en l’anàlisi dels textos 

Fenomen Símbol o codi 

Alumnes que usen la pauta directament en el 
moment d’escriure 

*(al costat del nom) 

Idees influïdes per la pauta (P) 

Idees influïdes per la pauta i verbalitzades oralment (P+D) 

Idees comentades durant la conversa (D torn núm. o interval de núm.) 

Idees de la conversa verbalitzades pel mateix alumne (D torn núm. idea expressada per 
ell mateix) 

Tipus d’idea  Lletra i número del codi 

Idea igual o semblant a l’escrita pel mateix alumne en 
el text inicial (en el cas de les obres rellegides) 

(idea de la producció inicial) 

 

A continuació, es mostra un exemple d’anàlisi d’un text, en què es visualitzen diferents codis al 

costat de cadascuna de les idees i el tipus de comentaris que la investigadora incorpora entre 

parèntesi: 
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Taula 13. Exemple d’anàlisi d’un text 
(taula 1) 
Dani*: 
No m’ha agradat perquè hem tornat a llegir aquest conte. - C4 (D torns 29-34 idea expressada per 
ell mateix) 
M’ha agradat com han dibuixat els personatges. - A4.2  
M’ha agradat el dibuix de la selva. - A4.2 (D torn 86 idea expressada per ell mateix) (idea semblant 
a la producció inicial) 
No m’ha agradat perquè ja se sap què passaria. - C4 (P) (pel fet d’haver-lo llegit abans) 

 

L’anàlisi de les produccions escrites i de la influència de la conversa i de la pauta es realitza, en 

primer lloc, des d’una òptica quantitativa. Per aquest motiu, els capítols i diferents apartats de 

l’anàlisi de dades (part III) s’inicien amb els resultats obtinguts en els diferents processos de 

quantificació. Així es pretén oferir una primera aproximació quantitativa de les dades que en 

molts casos resulta poc explícita, de manera que s’evidencia la necessitat d’analitzar de forma 

exhaustiva i des d’una perspectiva qualitativa les relacions entre les diferents dades per tal de 

poder-les interpretar en profunditat. 

 

El procés d’anàlisi és complex, suposa un camí d’anada i tornada a les diferents dades, per 

examinar-les des d’òptiques diverses. En aquest sentit, el diari d’aula contribueix a oferir 

informacions sobre els aspectes que succeeixen durant les sessions i que no es recullen en els 

textos o en els enregistraments de converses i, per tant, serveix d’ajuda per interpretar 

determinades qüestions. Un exemple d’aquesta situació fa referència als comentaris orals que 

alguns alumnes fan a la investigadora per aclarir les qüestions que han escrit i que, en alguns 

casos, permeten donar sentit a idees que no sempre són prou explícites en els textos. 

 

L’anàlisi de les dades obtingudes requereix de la confecció d’unes categories que permetin 

respondre amb claredat les diferents qüestions plantejades sobre el tipus de textos valoratius i les 

idees expressades durant la conversa. Els codis elaborats, als quals s’ha fet referència al llarg del 

capítol, parteixen de les aportacions que han fet diversos autors en el camp de l’estudi de les 

respostes lectores. A l’apartat següent, s’exposen les implicacions de la tasca de codificació, les 

propostes de categorització d’altres autors i la definició de les categories aplicades en aquest 

estudi. 

 

 

 



209 

 

6.2. CODIS D’ANÀLISI 

Establir uns codis d’anàlisi és una tasca complexa per diferents motius, que assenyala Fittipaldi 

(2012: 72-73) i que recollim a continuació. En primer lloc, perquè les respostes dels lectors són 

plurals, múltiples, i estan vinculades a molts aspectes personals, socials, culturals que afegeixen 

complexitat a la classificació. En segon lloc, perquè una mateixa resposta sempre és complexa, 

conté diferents visions, combina comprensió i emoció, i el llenguatge pot expressar molts matisos. 

Per últim, en aquesta mateixa línia, l’habilitat lingüística (oral i escrita) dels lectors també 

determina les possibilitats d’expressar amb major o menor precisió la pròpia recepció. 

Òbviament, la classificació de les respostes també depèn de la interpretació que sigui capaç de 

fer-ne l’adult. 

 

En aquest sentit, es preveu que les respostes analitzades no mostraran de forma “transparent”  

els processos de lectura literària o el tipus de relacions que es produeixen entre lector i obra i que 

els condueixen a elaborar un o altre judici; per aquest motiu, serà necessari interpretar les dades 

des de diferents perspectives i inferir allò menys explícit (Margallo, 2013: 472).  

 

Un primer pas per interpretar de manera rigorosa les dades és elaborar uns codis precisos, que 

ajudin a entendre la complexitat de la realitat. Per aquest motiu, a continuació es repassen les 

categoritzacions que diferents autors han aplicat per classificar les respostes lectores (6.2.1), i que 

han servit de referència per a l’elaboració dels codis d’anàlisi d’aquest estudi, i després s’exposa 

de quina manera s’han definit les categories que s’apliquen en  la nostra recerca (6.2.2). 

 

6.2.1. Codis d’anàlisi: estudis de referència 

En l’elaboració de les categories d’anàlisi que s’apliquen en aquesta investigació s’han tingut en 

compte les propostes de diferents autors154 que han classificat les respostes lectores, sorgides en 

situacions diverses, i que s’exposen de manera molt acurada en l’estudi de Fittipaldi (2012). En 

aquest sentit, es recullen les propostes de Kiefer (1995), Madura (1995) Fittipaldi (2008) i es tenen 

en compte, especialment, les classificacions de Sipe (2008) i del projecte Visual Journeys155 (2012). 

A continuació, se sintetitzen les aportacions d’aquests autors seguint l’estudi de Fittipaldi (2012: 

69-86):  

                                                           
154 Els estudis duts a terme pels autors esmentats es comenten a l’apartat 2.2.3 (part I). En aquest apartat (6.2.1) 
es recullen els codis d’anàlisi usats en cada cas com a referències per a l’elaboració de les categories utilitzades 
en aquest estudi, que s’exposen a l’apartat següent (6.2). 
155 Visual Journeys: Understanding Immigrant Children’s Responses to the Visual Image in Contemporary 
Picturebooks, projecte internacional -grup GRETEL (UAB), 2008-2011. 
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Kiefer (1995) analitza com els alumnes de primària responen als àlbums i determina quatre tipus 

de respostes verbals, és a dir, expressades a través del llenguatge: informatives (respostes de 

caràcter descriptiu, assenyalant dibuixos, estils de les creacions o comparacions simples entre 

textos i imatges); heurístiques (comentaris de caràcter hipotètic per solucionar problemes de 

comprensió o inferències sobre el treball de l’artista); imaginatives (respostes que mostren la 

seva incorporació en la història sobre com s’imaginen els personatges o què creuen que poden 

dir) i personals (experiències i sentiments que s’expressen a partir del relat). 

 

Madura (1995) fa un estudi amb nens de primer de primària per observar com responen davant 

d’obres visuals. Estableix tres tipus de respostes: descriptives (resums de la trama, comentaris 

sobre les il·lustracions i la seva creació); interpretatives (comentaris sobre la història i relacions 

entre el relat i aspectes personals) i temàtiques (apreciacions sobre els temes i l’estil de l’autor). 

 

Fittipaldi (2008), en un estudi basat en la discussió de l’àlbum Emigrantes de S. Taun amb alumnes 

de primer curs de secundària, estableix el que anomena quatre “claus de lectura”: mediàtica 

(relacions amb els mass media, amb propostes audiovisuals); realista (comparacions entre text i 

realitat que condueixen a plantejaments sobre el que és veritat i mentida de la ficció); metafòrica 

(interpretacions sobre símbols i reptes que presenta l’obra); personal (aspectes personals que es 

vinculen amb la lectura). 

 

Sipe (2008) fa un estudi exhaustiu i de gran abast amb alumnes d’educació infantil i inicis de 

primària, una franja d’edat propera al nostre estudi, i té en compte les respostes durant i després 

de la lectura en pràctiques que realitzen diferents mestres de forma quotidiana. Determina cinc 

tipus de respostes de les quals n’estableix subdivisions que li permeten fer una anàlisi més precisa 

i que convé observar detalladament:  

 
─ L’analítica és la més àmplia i complexa perquè inclou cinc propostes segons si els 

alumnes: trien elements de la història per construir significat, analitzen el llenguatge, 

examinen les il·lustracions, tenen en compte el llibre com a objecte cultural o expressen la 

dicotomia realitat i ficció. 

 
─ La intertextual inclou el tipus de relacions entre obres que poden ser de nivells diferents: 

associatives, quan al·ludeixen a altres textos sense oferir raons, es tracta d’aspectes que 

activen el record d’elements d’altres obres; analítiques, quan expressen similituds i 
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diferències entre textos, per tant es comparen lectures, i sintètiques en què es produeixen 

múltiples connexions amb altres obres per generalitzar i extreure conclusions sobre un 

tipus d’històries. 

 
─ La personal és una idea comuna a tots els estudis i inclou tres tipus de respostes: les que 

van de la vida al text (life-to-text), és a dir, quan el lector usa experiències per entendre 

l’obra; les que van del text a la vida (text-to-life), basades en la utilització de l’obra com a 

forma de donar sentit a aspectes de la pròpia vida, i les que personalitzen les històries a 

través del joc o de la possibilitat de pensar què farien en el lloc del protagonista, es tracta 

d’una forma de relacionar-se amb el text de manera lúdica. 

 
─ La transparent és la menys habitual i recull les diferents aportacions que fan els alumnes 

com si fossin els personatges. Es tracta d’aportacions en què desapareix la frontera entre 

el lector i el relat. Tot i que pot semblar una resposta immadura, per Sipe aquestes 

manifestacions no impedeixen que l’alumne pugui fer una crítica o anàlisi més distanciada 

de l’obra. 

 
─ La performativa inclou les respostes en què el text serveix de base per imaginar i crear. Es 

tracta d’una proposta que implica la creativitat de l’infant i que té a veure amb el joc, la 

parodia o la ironia. 

 
En el projecte Visual Journeys el grup GRETEL utilitza quatre categories per classificar les respostes 

dels lectors durant la discussió d’àlbums: 

 
─ La referencial és la categoria de respostes que es basen en la identificació o interpretació 

dels elements de la construcció narrativa.  

 
─ La composicional inclou reflexions sobre el llibre com a objecte material i artístic, així com 

les intencions de l’autor, la idea dels destinataris o el concepte de lectura. 

 
─ La intertextual i intercultural fa referència a les connexions entre altres textos o ficcions 

per donar sentit a l’obra. 

 
─ La personal comprèn les connexions entre el text  i l’experiència vital. 
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Cadascuna de les categories anteriors es divideix en dos nivells de reflexió, literal o inferencial,156 

per distingir el grau d’interpretació: 

 
─ Literal: respostes de caràcter descriptiu, identificacions, enumeracions, al·lusions o 

connexions simples. 

 
─ Inferencial: interpretacions, reflexions més elaborades, anàlisis i valoracions que 

impliquen consciència artística, raonaments sobre les intencions de l’artista i el paper del 

lector. 

 
Aquestes categories permeten examinar de quina manera els alumnes expressen la seva recepció 

lectora tenint en compte el tipus d’idees que transmeten i el grau de reflexió que realitzen. En 

qualsevol cas, Fittipaldi (2012: 83) exposa que en molts moments les respostes dels lectors poden 

incloure elements que es trobin entre més d’una categoria, per exemple quan mencionen 

aspectes de la composició de l’obra (composicional) que tenen funció narrativa (referencial) o 

connexions culturals (intertextual i intercultural) que es basen en la pròpia experiència (personal). 

Com s’afirmava a l’inici de l‘apartat, les respostes dels lectors són complexes, deriven d’una xarxa 

de qüestions difícils de classificar, de manera que és necessari matisar les categories amb 

observacions que puguin detallar les respostes dels lectors.  

 

En aquest sentit, Colomer (2012) matisa que entre les categories literal i inferencial hi ha un 

contínuum, és a dir, hi ha una progressió gradual en què per la influència del grup, de la mediació 

o per la capacitat d’interpretació d’elements simbòlics els lectors van adquirint destreses per 

elaborar interpretacions reflexives cada vegada complexes. En l’anàlisi de converses literàries on 

participen infants nouvinguts, l’autora aporta alguns elements per a l’exploració precisa de les 

respostes lectores (2012: 87-118):  

 
─ Projecció dels lectors en el text: aquest tipus de respostes tenen relació amb les 

experiències personals. Colomer diferencia tres formes de projecció: distància ficcional, 

allò que el relat els evoca pot ser dolorós i recorren, habitualment, a l’humor per 

distanciar-se’n; l’empàtica, per la comprensió i el reconeixement del que viu el 

personatge, i l’adopció de noves perspectives, pel fet que l’obra genera reflexions sobre 

aspectes culturals o socials amplis, més enllà d’un mateix. 

 

                                                           
156 Uns termes usats en diferents estudis en relació a la comprensió lectora. Vegeu apartat 1.1.3 (cap. 1; part I). 
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─ Composició de les obres: en aquest cas s’inclouen les referències als elements que 

configuren les obres literàries. En aquest sentit, estableix que els lectors reflexionen 

sobre: la realitat i la ficció, valorant què és veritat del que es narra o s’il·lustra en l’obra; 

l’autor, el narrador i el protagonista, amb reflexions sobre els rols de cadascú; els 

paratextos, expressant l’atractiu inicial del llibre com a objecte; els elements constructius 

visuals, que inclou les discussions sobre la imatge i el nivell simbòlic, és a dir, quan 

s’interessen per la representació a través de símbols o metàfores que interpreten. 

 
─ Referències que utilitzen: tenen relació amb connexions intertextuals, culturals, 

mediàtiques que els lectors usen per parlar de les obres. 

 
Aquests codis d’anàlisi i els que s’usen en el projecte pilot es prenen de referència per 

confeccionar unes categories que siguin útils per a l’anàlisi de la tipologia d’idees que els alumnes 

expressen en la conversa i en l’escriptura. 

 

6.2.2. Codis d’anàlisi de la present recerca 

Els codis d’anàlisi que s’utilitzen en aquest estudi es basen en les categories aplicades en el 

projecte pilot. No obstant, en aquesta recerca s’opta per ampliar algunes categories, subdividint-

les, com s’anirà exposant a continuació, per tal de poder observar de manera més precisa les 

respostes dels alumnes expressades oralment, en les converses, o per escrit, en les valoracions 

individuals. Cal dir que durant el procés d’interpretació de les dades s’observen determinats 

aspectes recurrents, “categories emergents” (Margallo, 2013: 475), que encaminen la forma 

definitiva dels codis que s’usen per organitzar les dades. 

 

Per copsar quines idees utilitzen els alumnes per expressar les seves opinions, orals i escrites, es 

conceben tres grans tipus d’apreciacions, segons si fan valoracions centrant l’atenció en aspectes 

de l’obra, en qüestions de caràcter personal o en el que anomenem fet literari. Es tracta de tres 

aspectes amplis, que contenen subcategories diverses i que responen a tres tipus de mirades: una 

més centrada en els elements constitutius de l’obra; una altra en què els coneixements i les 

experiències personals, així com les habilitats de comprensió de cadascú, esdevenen la base de les 

respostes dels lectors i la darrera que implica la concepció del context de l’obra o de l’acte lector. 

Cadascuna d’aquestes tres qüestions s’ha concebut com un bloc (A, B o C), que conté diferents 

tipus d’idees que s’han identificat amb una lletra (referida al bloc) i un número que permet fer 

una classificació més àgil i visual. Vegem-ho:  
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A. Aspectes narratius o literaris de l’obra: s’inclouen en aquest concepte totes aquelles 

aportacions que fan referència als elements constitutius de l’àlbum. Es tracta del bloc que conté 

més quantitat de codis, com es mostra a continuació, i que té una relació més directa amb els 

aspectes analitzats de cadascun dels àlbums157 i amb les idees proposades a la pauta 

d’arguments.158 Aquest bloc conté categories adaptades d’altres autors, que s’han exposat a 

l’apartat anterior (6.2.1). Ens referim a qüestions que es troben en la categoria analítica (Sipe, 

2008), especialment les respostes sobre elements de la història, el llenguatge o la il·lustració; les 

idees que formen part del codi referencial del projecte Visual Journeys (2012); els aspectes de la 

categoria informativa (Kiefer, 1995), que responen a descripcions d’elements diversos, i algunes 

idees de les categories descriptiva (resums de la trama), interpretativa (comentaris sobre la 

història) i temàtica (apreciacions dels temes) (Madura, 1995).  

 

Aquesta categoria àmplia inclou aspectes que parteixen de la identificació, la descripció o la 

interpretació dels elements constitutius de l’obra. La classificació, que es detalla tot seguit, ens 

permet identificar quins elements de les obres esmenten amb més freqüència, tot i que en una 

anàlisi posterior també s’exploren les formes d’expressió i, sobretot, el nivell d’inferència o 

literalitat que presenten les opinions dels alumnes. Els diferents codis d’aquest bloc es mantenen 

de la mateixa manera que en el projecte pilot. 

 

A1. Apreciacions globals. Es consideren d’aquesta categoria les qüestions que valoren 

globalment l’obra utilitzant un terme per definir-la, com per exemple: “és divertit”, “ és trist” 

“és emocionant” o “és avorrit”. Aquesta categoria no apareix explícitament en cap dels estudis 

citats en l’apartat anterior (apartat 6.2.1). Es formula en aquesta recerca perquè fa referència 

a expressions relacionades amb l’acte de valorar una obra. Si bé és cert que aquest aspecte 

està molt vinculat a les sensacions personals, el fet que la formulació es faci centrant-se en el 

conjunt de l’obra s’associa a una qüestió pròpia de la crítica literària. 

 
A2.  Enumeració d’accions/ selecció de seqüències de la narració. Aquest codi inclou idees 

que esmenten una acció positiva o negativa de l’obra, com ara “m’ha agradat quan la lluna 

ajuda a en Joan”. Es tracta de qüestions estretament vinculades a la trama, a la vivència del 

relat, que poden connectar amb la tècnica del resum de la lectura. Per tant, són idees poc 

reflexives perquè mostren que l’alumne no pren distància del relat per valorar-ne la 

                                                           
157 Vegeu els elements que s’analitzen en la tria de les obres a l’apartat 5.1.4 o al quadre d’anàlisi dels aspectes 
constitutius dels àlbums a l’apartat 5.1.4.8. 
158 Vegeu ítems de la pauta d’arguments a l’annex 2 o a l’apartat sobre com s’ha elaborat aquest material (5.1.3). 
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construcció. Aquest aspecte està molt relacionat amb idees de caràcter descriptiu dins la 

categoria informativa de Kiefer (1995) i amb resums de la trama, un tipus de resposta que 

Madura (1995) incorpora en el seu estudi com una qüestió dins la categoria descriptiva. 

 

A3. Apreciació de l’organització narrativa: temps, espai, estructura. Es classifiquen en aquest 

codi les valoracions que expressen opinions basades en els elements estructurals del relat; per 

exemple “m’agrada perquè passa a l’Àfrica”, idea en què es valora l’espai on succeeix la 

narració, o “perquè és feliç, trist i feliç”, com una primera aproximació a l’estructura ternària 

de la història.  

 

A4. Apreciació estètica. Aquesta categoria contempla els dos aspectes substancials de l’àlbum 

en sentit ampli: text i imatge. Per aquest motiu es subdivideix en les dues categories següents: 

 
A4.1. Apreciació del codi textual. Inclou les reflexions sobre les característiques del text, 

selecció d’una frase o del tipus de vocabulari. Per exemple, “...té paraules difícils” o “té 

paraules com cric, crac que són sons i això ens fa pensar més de veritat”. 

 
A4.2. Apreciació del codi visual (imatge i aspectes paratextuals). En aquest cas, s’opta per 

confeccionar un codi ampli que permeti recollir l’impacte que els alumnes reben de la 

il·lustració, però també de les guardes, del disseny, del grafisme, del format o de la coberta 

de l’àlbum, és a dir, del que anomenem, de manera genèrica, codi visual.  

 

A5. Apreciació del desenllaç. Recull les valoracions sobre el final de l’obra com un dels 

aspectes rellevants per donar sentit a tot el relat. En aquesta categoria s’inclouen valoracions 

de diferents nivells, que es refereixen al final com a “maco”, “feliç” o bé “que semblava que no 

s’acabés”, però també idees que exposen l’acció final en positiu o negatiu (per exemple, “m’ha 

agradat que salvi el seu pare”).  

 

A6. Apreciació temàtica. Fa referència a les idees que valoren l’obra en relació al tema que 

tracta, s’hi inclouen qüestions iniciades per: “m’agrada perquè parla de...” o bé aspectes que 

valoren que es tracti d’una obra fantàstica o realista. Aquest codi es relaciona de manera clara 

amb una de les idees que conté la categoria temàtica establerta per Madura (1995). 
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A7. Apreciació dels personatges o altres elements concrets. En aquest punt s’hi classifiquen 

les qüestions que focalitzen l’atenció en les característiques dels personatges principals o 

secundaris, o bé que destaquen elements del relat, com ara “el pi” o “el baobab”. Es 

classifiquen en aquest codi les qüestions que esmenten directament el personatge o l’element 

concret sense fer referència explícita a la il·lustració, encara que en alguns casos és possible 

que l’efecte de la imatge contribueixi en la valoració.  

  

A8. Apreciació del títol. S’inclouen en aquesta categoria les valoracions que esmenten el títol 

per mostrar el grau de comprensió d’aquest element, les seves característiques o la funció que 

fa (un aspecte molt vinculat al tipus d’hipòtesis que permet formular). 

 

En aquesta recerca s’ha optat per dividir la categoria sobre aspectes narratius i literaris de l’obra 

(A) en codis associats a diferents elements constitutius, que no apareixien explícitament en els 

estudis comentats anteriorment (apartat 6.2.1): temps, espai i estructura; codi textual i codi 

visual; desenllaç; personatges i títol. En els estudis ressenyats aquestes qüestions es troben 

integrades en els codis que fan referència als elements constitutius del relat en general. En aquest 

cas, s’ha cregut oportú considerar-los codis diferenciats, específics, per poder copsar de manera 

més clara quins d’aquests elements utilitzen els infants per emetre judicis sobre les lectures, de 

quina manera s’hi refereixen i, com a conseqüència, poder observar els coneixements que en 

tenen i com els usen en la conversa literària i en l’escriptura valorativa. 

 

B. Aspectes personals/individuals: aquest segon bloc inclou les qüestions de caràcter personal o 

individual que els alumnes utilitzen per elaborar una valoració. Com s’ha mostrat a l’apartat 

anterior (6.2.1), es tracta d’una categoria present en la majoria d’estudis sobre les respostes 

lectores (amb el codi personal o dins la categoria interpretativa de Madura (1995)). És un aspecte 

ampli i complex alhora pel fet que, com estableix Sipe (2008), els aspectes personals poden sorgir 

per donar sentit al text (de la vida al text) o per fer referència a la pròpia experiència vital (del text 

a la vida). En qualsevol cas, cada idea es pot manifestar de formes diverses, més o menys 

reflexives. En aquesta recerca, s’ha optat per desglossar aquest bloc en quatre categories, a 

diferència del projecte pilot en què es concebia com un únic codi, per tal de poder apreciar millor 

els matisos d’aquest aspecte tan ampli. 

 

B1. Vivències, experiències personals i judicis morals o ètics. En aquesta idea s’inclouen les 

qüestions que l’alumne expressa des d’una òptica personal per manifestar directament com 
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valora, des d’un punt de vista moral o ètic, els comportaments dels personatges o la relació 

entre el que succeeix a l’obra i les seves pròpies vivències. A diferència de les categories 

usades en altres estudis, en aquest cas s’han afegit de manera explícita els aspectes morals, 

partint de la idea que molts infants estan acostumats a comentar les obres des d’aquesta 

òptica, almenys en l’àmbit escolar, tal com s’ha recollit al marc teòric d’aquesta recerca 

(apartat 1.1.1).  

 

B2. Coneixements del món. Se situen en aquest apartat els judicis que es formulen a partir de 

les relacions amb el coneixement del món primari, del funcionament de la realitat, que els 

alumnes posen en joc. Apreciacions que van en la línia del que és real o fictici, que s’expressen 

en molts casos en termes del que és “veritat” o “mentida”. Aquesta idea ja es recollia en la 

categoria realista, establerta per Fittipaldi (2008), i com una de les qüestions inclosa en el codi 

analític, usat per Sipe (2008).  

 

B3. Sensacions personals que provoca la lectura. Els afectes que té la lectura, les emocions 

que provoca, s’engloben en aquest apartat. En aquest cas es diferencia si es tracta 

d’apreciacions globals (A1) o de sensacions de la lectura (B3) en funció de la forma que pren 

l’expressió dels alumnes, és a dir, si es manifesten clarament en referència a les qualitats de 

l’obra (“és divertit”-A1) o ho fan en una òptica personal (“m’ha fet riure”-B3). Aquestes idees 

no apareixen explícitament en les categories usades per altres autors; no obstant, en aquest 

cas sembla rellevant incloure els aspectes vinculats a les sensacions personals que genera la 

lectura, tenint en compte que es tracta d’una qüestió pròpia de l’acte de valoració i que, per 

tant, està estretament vinculada a l’enfocament de la tasca que es planteja en aquesta 

recerca. 

 

B4. Procés de comprensió lectora. S’inclouen en aquest apartat les dificultats de comprensió i 

l’exteriorització dels processos seguits per entendre l’obra, com per exemple la confirmació o 

refutació d’hipòtesis, amb afirmacions com ara “ja sabia què passaria perquè...”, que poden 

conduir a la valoració d’un relat com a predictible o impredictible o fins i tot com a interessant 

o insubstancial. En ocasions, aquestes qüestions s’uneixen a l’apreciació del text o del títol, per 

exemple amb afirmacions com “m’ha costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils” 

que s’han classificat en els dos codis (A4.1 i B4). En els estudis comentats en l’apartat anterior 

no apareix una categoria que tracti aquesta qüestió explícitament, encara que de manera 

indirecta es podria vincular amb més d’un aspecte. En aquest cas, s’ha considerat oportú 
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elaborar aquest codi per valorar fins a quin punt els lectors són capaços d’expressar el seu 

procés de lectura, tenint en compte la presència d’idees de la pauta que promouen la 

verbalització d’aquest tipus de reflexions (vegeu apartat 5.1.3). 

 

C. Fet literari: aquest tercer bloc recull els arguments que deriven de la valoració de l’obra, de 

l’autor i del lector en el seu context social. Per tant, conté les apreciacions del procés de creació o 

les relacions amb altres produccions. Aquesta categoria es crea per donar visibilitat als aspectes 

que transmeten una visió global de l’acte lector, des del procés de creació fins al context social de 

lectura. Es parteix d’algunes idees que apareixen en diferents codis dels estudis de referència 

(apartat 6.2.1), com es detalla a continuació. En aquest cas, s’ha considerat oportú dividir aquest 

bloc en quatre categories, a diferència de l’estudi inicial en què es concebia com un únic codi, per 

tal de poder apreciar millor els matisos d’aquest aspecte.  

 

C1. Intertextual o mediàtica. En aquest punt s’inclouen les connexions que els alumnes 

formulen amb altres ficcions: literàries o audiovisuals. En aquest cas, el concepte “mediàtic” 

(utilitzat per Fittipaldi, 2008) fa referència als productes audiovisuals dels mitjans de 

comunicació de masses (cinema, televisió o internet). Hi trobem associacions de diversos graus 

de complexitat, simples recordatoris d’una obra amb una altra o relacions més profundes 

sobre l’estructura o la temàtica. La categoria intertextual s’usa en aquest estudi partint de les 

referències de Sipe (2008) i del projecte Visual Journeys (2012). En aquest cas, però, s’ha 

considerat adient crear un únic codi unint l’aspecte intertextual i la qüestió mediàtica, tenint 

en compte que el procés de relació que fa el lector amb altres ficcions pot ser molt similar, 

encara que difereixin els suports o canals de transmissió de les narracions. 

 

C2. Connexions amb la producció: decisions de l’autor. Aquesta categoria conté les idees que 

evidencien que l’alumne és capaç de valorar el treball del creador o la intenció de les seves 

decisions en el procés d’elaboració de l’obra. El fet d’esmentar l’autoria ja implica una certa 

distància respecte a la trama, tot i que els nivells de reflexió o d’interpretació del rol de l’autor 

són diversos. Aquesta categoria té una certa relació amb les idees que contenen els següents 

codis dels estudis de referència: heurística (Kiefer, 1995), que inclou una qüestió referent a les 

inferències dels lectors sobre el treball de l’artista; temàtica (Madura, 1995), que conté idees 

en relació a l’estil de l’autor, i composicional (Visual Journeys, 2012), que contempla les 

reflexions sobre les intencions de l’autor. En aquest estudi sembla pertinent definir una 

categoria que de manera explícita reculli les idees dels lectors en relació a l’autoria, una 



219 

 

qüestió clau si es pretén desenvolupar la capacitat valorativa de l’obra, que implica saber 

apreciar les decisions de l’autor. En aquest cas, serà rellevant detectar en quins termes i en 

quin nivell de profunditat els infants són capaços de referir-se al creador.  

 

C3. El lector i el seu rol. En aquest codi es classifiquen les idees que els alumnes formulen en 

relació al tipus de concepció del rol del lector. Així, hi trobem idees sobre el tipus de 

destinatari d’una obra, per exemple amb afirmacions com “és un conte per a nens petits”, que 

deriven del que es proposa a la pauta, o bé qüestions sobre el paper del lector en un 

determinat àlbum, com per exemple “s’ha de fer molta imaginació”. Aquest aspecte apareix 

clarament en el codi composicional (Visual Journeys, 2012), en què es fa referència a les 

reflexions dels lectors sobre el destinatari de l’obra o sobre el concepte de lectura.  

 

C4. Lectura en un context social. Aquesta categoria s’usa bàsicament per classificar les 

referències que els lectors fan en relació a l’activitat lectora. En aquesta recerca apareixen 

referències a l’acte de relectura. Per exemple, quan alguns alumnes no se centren en l’obra 

sinó que valoren la situació viscuda amb expressions com “no m’ha agradat perquè l’hem 

tornat a llegir”. Aquest és un codi emergent que sorgeix de la pràctica duta a terme en aquesta 

investigació. Es tracta d’un aspecte vinculat a la idea que la percepció de l’acte de llegir i la 

vivència de l’activitat lectora, en un determinat context social, poden influir decisivament en el 

tipus d’opinions formulades pels lectors. Poder catalogar de manera diferenciada aquestes 

situacions ha de permetre detectar fins a quin punt determinades pràctiques lectores 

condicionen o dirigeixen les valoracions sobre les lectures. 

 

El conjunt de codis s’usa per obtenir una panoràmica del tipus d’idees que els alumnes expressen 

en les valoracions orals i escrites, és a dir, en les converses i en els textos valoratius. Tanmateix, 

tots els casos poden presentar diferents nivells de reflexió, és a dir, els alumnes poden manifestar 

la seva recepció en clau descriptiva, literal, o bé elaborant interpretacions o reflexions més 

crítiques. En qualsevol cas, es produeix una gradació pel que fa a l’aprofundiment d’idees, que es 

pot observar a l’anàlisi de dades (part III). 

 

Convé esmentar que en la codificació de les idees el rol de l’investigador és determinant. Ha de 

saber aplicar els criteris proposats amb rigor i alhora copsar els matisos i les subtileses que es 

desprenen de les expressions dels alumnes. La dificultat rau especialment en dues qüestions: la 

manera com els alumnes pronuncien o escriuen determinades idees, que no sempre és prou clara 
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o explícita, i la conjunció d’elements que es troben en una mateixa idea, per exemple en el fet que 

determinades valoracions facin referència a un element o acció de l’obra però estiguin motivades 

per aspectes personals implícits. En aquest sentit, es justifiquen les opcions de classificació tenint 

en compte: 

 
─ La forma d’expressió dels alumnes, és a dir, el que són capaços de transmetre de manera 

explícita. 

─  Evidències que es deriven de l’observació exhaustiva de la trajectòria de l’alumne, és a 

dir, si apareixen constants en els seus textos o en les seves aportacions orals que ens facin 

decantar per una o altra classificació.  

─ Comparativa entre idees orals i escrites de cada alumne. En ocasions, l’expressió oral pot 

ajudar a donar sentit a una determinada idea escrita de manera confusa. 

 
 

6.3. MOSTRAR L’ANÀLISI DE DADES  

La complexitat de l’anàlisi es deu a l’encreuament de diverses dades, és a dir, a la intenció 

d’observar des de diferents perspectives cadascun dels elements de la intervenció aplicada i les 

seves relacions en un context determinat. Per aquest motiu, és necessari plantejar-se quina pot 

ser la millor forma per mostrar, explicar, les anàlisis i les interpretacions corresponents. En aquest 

sentit, s’opta per organitzar el relat començant per l’exploració de les darreres produccions 

escrites, de manera que es parteix del final de la intervenció, és a dir, dels resultats dels darrers 

textos valoratius, per després dirigir una mirada enrere per conèixer les característiques i el grau 

d’influència de cadascuna de les propostes anteriors (conversa, pauta i escriptura inicial).   

 

Així doncs, la part III de la recerca (“Anàlisi de dades”) s’inicia amb un capítol dedicat a l’escriptura 

valorativa (cap. 7), centrat en l’anàlisi dels textos finals, elaborats després de la intervenció 

didàctica de cadascun dels àlbums. La interpretació de les dades que ens ofereixen els textos 

─forma dels escrits, tipologia d’idees en relació a cada obra i canvis respecte a l’aplicació de la 

intervenció durant sis sessions─ permet establir unes primeres conclusions parcials en relació a la 

tasca final però, alhora, genera interrogants sobre el grau d’influència de cadascuna de les 

pràctiques anteriors. Per aquest motiu, els següents capítols segueixen el camí realitzat durant la 

intervenció, abans de l’escriptura final, per anar desgranant els elements influents en cada cas.  

 

El segon capítol (cap. 8) explora la conversa des de diferents òptiques ─influència que ha tingut en 

els textos, tipologia d’idees comentades i formes de mediació─ i el tercer (cap. 9), se centra en la 
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pauta ─influència d’aquest material en els escrits i en la conversa─. Aquesta exploració es 

completa amb una mirada transversal (cap. 10), en què es comparen els textos inicials i finals en 

referència a les mateixes obres (els dos àlbums rellegits) ─què suposa la relectura, tipus d’idees 

que apareixen en cada cas i seguiment d’alguns alumnes─ i es valora la influència de tot el camí 

seguit. 

 

Atesa la multiplicitat d’aspectes analitzats, cada capítol s’inicia amb un recordatori dels objectius 

específics proposats, als quals es vol donar resposta, i dels temes que es tracten en els diferents 

apartats en què es divideix. De la mateixa manera, els apartats més complexos inclouen reflexions 

finals i els capítols es tanquen amb recapitulacions, a manera de conclusions parcials, que 

contenen idees que es reprendran a la part IV (conclusions finals, capítol 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANÀLISI DE DADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“L’educació és el lloc d’encontre 

del pensament adult i del pensament de l’infant” 
 

E. Freinet (1976: 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’Emmanuele, un infant de 5 anys, diu:  
Les idees es volen mirar també entre elles  

per fer-nos-en venir d’altres al cap” 
 

D. Altimir (2013: 53) 
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7. L’ESCRIPTURA VALORATIVA  

 

La tasca d’escriptura valorativa, tal com es recull en el disseny de la intervenció,159 respon a la 

consigna d’escriure tres raons per explicar l’opinió personal de l’obra i es du a terme en dues 

ocasions abans d’aplicar la intervenció didàctica i en sis com a activitat final, després de la 

discussió col·lectiva de cada àlbum. Recordem que aquesta activitat es planteja de manera que els 

alumnes disposin d’un espai per a la reflexió personal sobre l’obra, un moment per destacar 

aquelles qüestions que els han semblat interessants, en definitiva, per organitzar i plasmar les 

seves idees. En aquest cas, l’escriptura es concep com a eina que ajuda a desenvolupar el 

pensament, a elaborar el propi judici, seguint el plantejament dels escrits de treball de Catherine 

Tauveron, que s’usen com una forma per impulsar la construcció de la comprensió o la 

interpretació: “Les écrits sont, en la circonstance, conçus comme des écrits de travail, transitoires 

et éphémères, au service de l’élaboration de la pensée et de l’échange des opinions” (2002: 167). 

Així doncs, s’intenta que els alumnes puguin expressar el seu raonament sobre els elements 

constitutius de l’obra o sobre els afectes personals que els ha suscitat la lectura en un escrit de 

treball que els ajudi a pensar sobre una producció literària i a prendre consciència del seu paper 

com a lectors. 

 

Cal recordar que l’escrit no té el propòsit comunicatiu d’un text argumentatiu, ja que aquest 

gènere discursiu és complex i requereix de moltes habilitats que l’alumne no pot dominar 

completament abans de l’adolescència (Camps, 1994). Tanmateix, Camps (1994) recull diversos 

estudis ─Caron (1987) i Schneuwly (1988)─ sobre la capacitat argumentativa dels infants, i 

constata que des de ben petits poden iniciar processos argumentatius, encara que rudimentaris, 

perquè, a més, tenen certa necessitat d’introduir-se en l’ús d’aspectes propis d’aquest tipus de 

textos. Per tant, conclou que la capacitat per argumentar es pot desenvolupar ben aviat, malgrat 

que les possibilitats d’elaboració d’un text argumentatiu complet requereixen més maduresa. 

 

La proposta d’escriure un text valoratiu es troba en la línia de l’escriptura reflexiva com a resposta 

al text literari (Margalló, 2013b). Una pràctica que proposem iniciar des dels primers cursos 

d’educació primària amb l’objectiu d’avançar cap a la reflexió distanciada i crítica de l’obra, en el 

desenvolupament de les habilitats interpretatives. 

 

                                                           
159 Vegeu capítol 5 (part II), concretament apartat 5.1.2. 
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L’anàlisi d’aquests escrits valoratius ofereix informació per entendre en quins termes són capaços 

de valorar les obres de manera escrita els alumnes que es troben al final de cicle inicial i 

proporciona evidències de com construeixen la seva opinió. Així doncs, aquest capítol presenta 

l’exploració de les valoracions que els alumnes escriuen després de dur a terme les intervencions 

didàctiques (produccions finals). Aquesta anàlisi es realitza des de diferents perspectives per tal 

de respondre als objectius següents: 

 
1. Conèixer els trets característics dels textos valoratius sobre les lectures literàries elaborats 

pels alumnes de cicle inicial (7-8 anys). 

2. Detectar el tipus d’idees que expressen més habitualment en els textos valoratius. 

3. Observar si es produeixen diferències entre els textos finals elaborats al llarg de les 

diferents sessions, tenint en compte les característiques de cada obra i el fet d’aplicar les 

propostes didàctiques de manera continuada. 

4. Constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants entre l’escriptura valorativa 

individual elaborada pels alumnes participants en el projecte pilot (intervenció aplicada 

en petit grup) i en l’actual recerca (intervenció aplicada en gran grup). 

  

L’estudi d’aquests aspectes ofereix una panoràmica sobre les característiques de les opinions 

escrites dels alumnes i, al mateix temps, esdevé el punt de partida per anar desgranant, en els dos 

capítols següents, fins a quin punt aquests textos han estat condicionats per les propostes de la 

intervenció didàctica, és a dir, per la conversa i la pauta d’arguments. Al llarg del capítol 

s’examinen les produccions escrites del primer grup d’alumnes (grup 1), però en algun cas també 

s’inclouen aspectes extrets del segon grup (grup 2), i del projecte pilot (grup A i B), que serveixen 

per completar, contrastar o confirmar algunes qüestions. 

 

Per aconseguir els objectius proposats, el capítol s’estructura en quatre apartats principals:  

1. En el primer, es destaquen, breument, algunes qüestions pel que fa a la forma que prenen 

els textos, a la quantitat de raons que apareixen i a la manera en què els alumnes 

expressen per escrit la seva opinió (7.1). 

2.  En el segon, s’examina el tipus d’idees que escriuen, segons si es refereixen a aspectes de 

l’obra, a qüestions de caràcter personal o bé a elements que tenen relació amb el fet 

literari160 de cadascun dels àlbums (7.2).  

                                                           
160 Vegeu classificació al capítol 6 (part II), concretament a l’apartat 6.2.2.  
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3. En el tercer, es recullen observacions generals del procés seguit pels alumnes que es 

desprenen dels escrits valoratius de les sis lectures (7.3). 

4. En l’últim, s’incorpora una recapitulació de les conclusions d’aquest capítol, tenint en 

compte els objectius plantejats (7.4). 

 

7.1. ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA FORMA DELS TEXTOS FINALS 
 
Si bé la recerca no té per objectiu analitzar els aspectes formals dels textos valoratius, sembla 

interessant apropar-se a les característiques de construcció dels escrits per tal d’observar la forma 

en què aquests infants han expressat les seves opinions. Per aquest motiu es tenen en compte:  

 
1. Els aspectes globals dels textos: grau de reflexió i d’argumentació. 

2. La quantitat d’idees escrites per constatar si s’ha complert la consigna d’escriure tres 

arguments.  

3. La tipologia i la forma de les frases escrites. 

 

Convé recordar que en el moment d’escriure les valoracions individuals, els alumnes es troben 

asseguts en petits grups de tres o quatre infants al voltant d’una taula i alguns d’ells parlen sobre 

l’obra i es demanen què escriuran.161 Encara que poden seure on prefereixin, el més habitual és 

que els companys de taula siguin força estables. Les converses entre ells es produeixen en totes 

les tasques d’escriptura, tant inicials com finals. En l’escriptura inicial, abans d’aplicar la 

intervenció, aquest intercanvi s’entén com una mostra de la necessitat que tenen de conversar 

sobre l’obra i d’ajudar-se a fer una tasca que no realitzen habitualment. El fet de parlar-ne 

després de les discussions és una forma de prosseguir amb la conversa, però també evidencia la 

necessitat de poder compartir idees en petit grup, d’una manera més directa i sense l’observació 

de l’adult, alhora que esdevé una forma d’ajudar-se a concretar la tasca d’escriptura. Aquest fet 

provoca que en alguns casos puntuals hi hagi idees repetides o molt semblants en els textos 

produïts per infants que es troben asseguts en un mateix grup. 

 

De l’observació general dels textos162 se’n desprèn que els alumnes tenen certa dificultat a l’hora 

d’argumentar per escrit les seves opinions i es fa evident que estan poc acostumats a fer aquesta 

mena de tasques. Tot i que el resum és un dels tipus de text més treballats en el context escolar, 

només l’Adrià fa un text que podem considerar plenament un resum, en una ocasió: “Avui ha set 

                                                           
161 Vegeu relat de l’experiència, capítol 5 (part II), apartat 5.2.2, i diari d’aula a l’annex 6. 
162 Vegeu textos finals del grup 1 transcrits i analitzats a l’annex 7.2 i produccions originals a l’annex 7.3. 
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molt divertit perquè el gos ha fet una caca a sobre la talpeta i després havia preguntat als animals 

i la talpeta els hi preguntava i després li va preguntar a les mosques i li van dir que havia set el 

gos”. Trobem aquest format de text en algun altre escrit del grup 2, però es tracta d’un fet molt 

poc habitual. Tanmateix, com veurem al llarg d’aquest capítol, en el seu conjunt els escrits 

reflecteixen com els infants són capaços de seleccionar aspectes i detectar moments rellevants de 

la història des d’un punt de vista principalment explicatiu, poc argumentat, usant habilitats 

pròpies del resum o de la descripció. 

 

En alguns textos s’evidencia la dificultat d’expressar una opinió en la que es volen transmetre 

alguns matisos, amb aspectes positius i negatius. Un exemple d’això és el text d’en David (grup 2): 

“No m’ha agradat perquè algunes coses no m’han agradat però m’ha agradat una miqueta el títol 

dos fils i també m’ha agradat el conte però una miqueta però no m’ha agradat”. També hi ha 

valoracions difícils d’interpretar, com ara el que escriu habitualment la Maroua, “El conte és 

estrany”, que no ens permet conèixer amb exactitud per quin motiu fa aquesta afirmació i, per 

tant, a quin tipus de raresa es refereix. 

 

Quant a la quantitat d’idees, la majoria d’alumnes n’escriuen tres sobre cada obra, complint així la 

instrucció inicial. En general, en la seva escriptura separen les idees per un punt, de manera que 

les diferencien clarament. L’Alba, l’Adrià i en algun cas en Younes o en Gabi han escrit només dues 

qüestions, en ocasions unides per la conjunció “i”, que els infants utilitzen habitualment a l’hora 

d’escriure amb l’objectiu de separar idees. Alguns alumnes, com la Maroua o l’Ayoube, 

acostumen a escriure més de tres idees en els seus textos finals, formant escrits que contenen 

cinc, sis o set frases. No obstant, aquest fet no sempre significa que els seus arguments siguin més 

aprofundits o elaborats. En el cas de la Maroua, per exemple, és freqüent que repeteixi la idea 

genèrica “El conte m’ha agradat” sense cap altra explicació. En algun cas, altres alumnes, com la 

Patrícia o en Roger, també escriuen més frases per referir-se a alguna obra amb més precisió. En 

Roger és, precisament, un dels alumnes que redacta textos més complets i amb idees força 

reflexives.163 

 

La majoria d’alumnes escriuen frases declaratives, afirmatives o negatives, però hi ha algun cas, 

com en Gabi, que busca la fórmula d’expressar el seu estat d’ànim, especialment quan vol 

transmetre una crítica, a partir d’exclamacions diverses: “(...) i la lluna no pot brillar sota 

l’aigua!!!!!” o “(...) els contes acaben feliços!!!!!”. Es tracta de textos que recorden molt l’oralitat, 

                                                           
163 Vegeu apartat 7.3 i capítol 10. 
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que s’escriuen amb la intenció d’imitar com serien pronunciats. En són exemple els escrits de la 

Martina (grup 2), que habitualment inclouen preguntes o expressions molt pròpies del llenguatge 

oral: “A mi no m’ha agradat gens quan el pare es posava malalt, però després ja es posava bé i el 

mar primer estava esvalotat i després estava tranquil. Ah i també quan han dit que el pare es 

posava les galtes vermelles com unes roses. I els dibuixos molt ben dibuixats i també vull dir una 

coseta el títol sembla que sigui la mascota d’en Joan i és de tots i no només era seva. I que la casa 

no tenia gaire espai i també no tenien per corre. I també quan el dibuix del cementiri perquè 

només tenia tres morts. FI”. Aquest text és una mostra de com expressa les idees que li van 

sorgint i de com barreja qüestions pròpies dels relats de ficció, contes o pel·lícules, com el “FI”, 

amb aspectes, com “ah” o “també vull dir una coseta”, estretament vinculats al discurs oral 

informal. 

 

Un gran nombre de frases s’inicien amb la fórmula “m’ha agradat” o “no m’ha agradat” i a 

continuació els alumnes exposen l’aspecte que volen valorar sense aprofundir en el judici. Es 

tracta, per tant, de la selecció d’un element, per exemple “M’agraden els peixos”, o d’un moment, 

“m’agrada quan la lluna feia llum al mar”. També hi ha frases en què apareix la conjunció 

“perquè”, que en ocasions permet elaborar idees més argumentades, com ara “M’ha agradat 

perquè hem hagut de fer més imaginació” o “No m’ha agradat perquè era molt curt”. Tanmateix, 

l’ús d’aquest terme no garanteix que s’aprofundeixi en l’argument, en són una mostra les idees 

següents: “M’ha agradat perquè m’han agradat els peixos” o “M’ha agradat perquè han fet una 

tonyina”. També hi ha idees que presenten raonaments interessants que no fan ús del terme 

“perquè”, com per exemple: “Trobo que li falten coses al final”. 

 

En els textos del grup 1 hi ha cinc idees que s’expressen en condicional: “M’agradaria que tingui 

rodolins” o “M’agradaria que acabés el conte molt feliç”. En aquesta línia, hi ha infants que se 

situen en el rol de l’autor i fan les seves aportacions, com la Martina (grup 2) que escriu “I també 

hauria canviat el títol però no dic que no m’agradi només dic que el canviaria, li diria: “EL DIARI 

DEL LLOP” i no sé què dir més i us vull dir adéu. FI”. En aquest cas es mostren de nou les qüestions 

referides a l’expressió oral i a la necessitat de dirigir-se a un destinatari, en aquesta ocasió 

col·lectiu (“us vull dir”). De totes maneres, es tracta de situacions poc freqüents. 

 

En general, els escrits elaborats pels alumnes del projecte pilot també evidencien algunes 

dificultats a l’hora de justificar les afirmacions, en la mateixa línia del que s’ha exposat 

anteriorment. Tanmateix, més alumnes presentaven textos amb reflexions centrades a defensar 
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una única posició davant de l’obra. Per exemple: “A mi m’ha agradat perquè en Joan agafa la lluna 

també el recomanaria perquè és bonic i és un conte de sentiments. El pop jugava amb l’ànima del 

pare però s’acaba bé!!” (Pep). Aquest fet es deu principalment al plantejament de la tasca, en què 

es fa més èmfasi en la idea que justifiquin la seva opinió positiva o negativa de l’àlbum en el seu 

conjunt. Això fa que la combinació d’aspectes que els agraden i d’aspectes que no els agraden 

sigui menys habitual que en la proposta en gran grup (encara que també apareix en alguna 

ocasió).164  

 

En resum, podem afirmar que la forma escrita de la majoria de textos valoratius finals del grup 1 

es caracteritza per: 

1. La dificultat per expressar justificacions argumentades en els escrits. En aquest sentit, l’ús 

de la conjunció “perquè” presenta resultats desiguals i no sempre s’acompanya 

d’explicacions raonades. Així doncs, en algunes ocasions les idees es manifesten de 

manera imprecisa, com anotacions personals. 

 
2. L’elaboració d’escrits que, majoritàriament, inclouen tres o més idees. Complint, així, la 

consigna donada per a la realització de la tasca. 

 
3. L’anotació d’un seguit de frases afirmatives o negatives que seleccionen aspectes, com 

ara un dibuix, un element o una acció, encapçalades per la fórmula “M’ha agradat” o “No 

m’ha agradat”.  

 
No obstant, més enllà de la forma que prenen els escrits, per l’enfocament del nostre estudi és 

necessari observar detalladament la tipologia d’idees que destaquen els alumnes. Per aquest 

motiu, l’apartat següent es dedica a conèixer a fons els temes que valoren en els escrits de 

cadascuna de les obres. 

 

 

 

 

                                                           
164 En aquest punt es planteja el dubte de si aquest canvi majoritari pel que fa al tipus d’estructura pot haver 
estat influït pel fet que en el projecte pilot la pauta d’arguments conté un exemple d’una valoració completa que 
no s’utilitza en la recerca actual (vegeu el relat de l’experiència a l’apartat 5.2.2 (part II)). Tanmateix, aquest 
supòsit es descarta perquè en els textos inicials, elaborats abans de la intervenció i, per tant, sense el recurs de la 
pauta, es produeix una situació semblant en aquest sentit (vegeu textos inicials del grup 1 i del grup 2 a l’annex 
7.1). 
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7.2.  ANÀLISI DELS TEXTOS FINALS: TIPOLOGIA D’IDEES REFERENTS A CADA OBRA 

En aquest apartat s’examinen els textos, classificats en diferents subapartats segons l’àlbum al 

qual es refereixen, per constatar: 

 
1. El tipus d’idees que els alumnes escriuen més habitualment en els textos valoratius finals i 

els termes que fan servir per referir-se a les lectures. 

2. Si usen idees recurrents per valorar tots els àlbums o bé si les idees canvien en funció de 

les característiques de cada obra. 

3. Si es produeixen canvis destacats respecte a les produccions escrites pels alumnes del 

projecte pilot. 

 
A continuació, es valoren les idees expressades per escrit que fan referència a cadascuna de les 

obres, atès que cada àlbum presenta aspectes diferents. Convé recordar que la tria de les obres165 

es fa tenint en compte la diversitat d’històries, de tècniques plàstiques, d’autors, etc., però també 

d’elements narratius o literaris, com ara tipus de final (obert, tancat, etc.), de títol (simbòlic, 

descriptiu, etc.), de personatges (animals humanitzats, infants, etc.), de focalització narrativa 

(narrador omniscient o en primera persona), de llenguatge (visual i textual). D’aquesta manera es 

detecten quines qüestions destaquen els alumnes en cada cas i si hi ha aspectes característics de 

cada obra que influeixen les seves opinions.  

 

Al llarg del capítol s’examinen totes les produccions del grup 1, però també s’esmenten alguns 

aspectes del grup 2, quan les connexions entre els textos dels dos grups permeten complementar 

o contrastar el que s’exposa. Al final de cada apartat, just abans del resum de les idees 

destacades, s’inclou un paràgraf que recull les qüestions essencials que deriven de la comparativa 

amb els textos elaborats pels alumnes del projecte pilot. Evidentment, aquestes reflexions només 

apareixen en quatre apartats, concretament en els que fan referència a les obres amb les qual 

també es va dur a terme la intervenció en petit grup166 (Neda-que-neda, Dos fils, La lluna d’en 

Joan i Espejo). 

 

L’anàlisi que es presenta en els propers subapartats s’ha basat en l’aplicació dels codis elaborats 

per a la classificació de les idees,167 de manera que s’agrupen segons si es refereixen a l’obra, als 

aspectes personals o al fet literari. Recordem que en el primer cas, les idees sobre l’obra es 

                                                           
165 Vegeu selecció i anàlisi dels elements que configuren les obres a l’apartat 5.1.4 (part II). 
166 Vegeu taula 7 (apartat 5.2.2, part II). 
167 Vegeu l’explicació de cadascun dels codis a l’apartat 6.2.2 (part II).  
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cataloguen com a bloc A i contenen: apreciacions globals (A1), enumeració d’accions (A2), 

referències als aspectes organitzatius (A3), a l’apreciació de codi textual (A4.1) i visual (A4.2), 

valoracions sobre el desenllaç (A5), sobre els personatges i altres elements concrets (A7) i sobre el 

títol (A8). En el segon cas, les qüestions que es refereixen als aspectes personals es troben dins el 

bloc B i s’agrupen en: experiències personals i judicis morals (B1), coneixements del món (B2), 

sensacions que provoca la lectura (B3) i procés de comprensió (B4). Per últim, els aspectes 

referents al fet literari s’engloben en el bloc C i inclouen: relacions intertextuals i mediàtiques 

(C1), reflexions sobre les decisions de l’autor (C2), concepcions sobre el lector i el seu rol (C3) i 

sobre la lectura en un context social (C4). Els gràfics que apareixen al llarg de l’estudi per mostrar 

la tipologia d’idees escrites diferencien els tres blocs amb l’ús de tres colors diferents (bloc A de 

color gris clar; bloc B de color gris fosc i bloc C de color blanc) i els tipus d’idees amb el seu codi 

corresponent. 

 

7.2.1. Textos valoratius finals sobre Neda-que-neda  

Gràfic 1. Tipologia d’idees escrites referents a Neda-que-neda168  

   

 

El gràfic 1 il·lustra com un gran nombre d’idees escrites en els textos per valorar l’àlbum Neda-

que-neda, elaborats després de la conversa col·lectiva, fan referència a l’apreciació de 

personatges o altres elements concrets (A7). Els alumnes anomenen, majoritàriament, la 

preferència personal sense entrar en valoracions i s’expressen en termes com ara: “(...) 

                                                           
168 Vegeu textos valoratius finals sobre aquesta obra, amb l’anàlisi de les idees, a l’annex 7.2.1.A (grup 1) i 7.2.2.A 
(grup 2). 
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m’agraden els personatges”, “M’ha agradat els peixos vermells i en Neda-que-neda” o “M’ha 

agradat per la tonyina i els peixos i en Neda-que-neda”. Exceptuant un cas, en què l’alumne 

expressa que no li agrada el personatge principal, la resta es manifesten a partir d’un “m’ha 

agradat” acompanyat de l’element que volen destacar. En aquest sentit, ens adonem que 

aquestes idees classificades com a “apreciacions dels personatges o altres elements concrets” es 

basen en una manifestació personal sense justificacions. En un cas, però, en Younes desenvolupa 

la seva opinió a partir d’una qualitat del personatge: “M’ha agradat perquè Neda-que-neda era 

molt espavilat”, una qüestió que deriva de la seva intervenció en la conversa.169 

 

De les afirmacions que focalitzen l’atenció en un element de l’obra, com ara “M’ha agradat la 

medusa”, “M’han agradat les anemones de mar perquè semblaven palmeres” o “M’ha agradat la 

llagosta que donava voltes com un molí”, se’n desprèn que la selecció es fa a partir de l’apreciació 

estètica, del dibuix que representa l’element destacat, un aspecte que apareix de manera 

freqüent en les produccions finals, però també a partir del text de l’obra que presenta 

comparacions170 i que els alumnes reprodueixen literalment en els seus escrits. També s’han 

incorporat en aquest apartat dues idees, de dos infants diferents, la Marta i l’Ayoube, que fan 

referència a supòsits com “M’agradaria que hi haguessin més peixos podien fer un peix molt 

gran”, qüestió expressada durant la discussió, com veurem en el següent capítol, o “M’agradaria 

que tingués un peix”. En els dos casos ha semblat pertinent classificar les idees com a “apreciació 

de personatges o altres elements concrets” (A7) per tal com se centren en aquest aspecte, encara 

que, evidentment, els dos supòsits plantejats també implicarien un canvi en alguna escena o en 

l’estructura del relat. Es fa difícil sentenciar amb exactitud a quina qüestió es refereix l’Ayoube 

quan afirma “M’agradaria que tingués un peix”, podria ser una idea sobre el fet que el 

protagonista tingués un amic, tenint en compte que en un moment de l’obra es troba sol, o bé al 

plantejament de tenir un fill, aspecte present en força obres infantils que recreen l’estructura 

familiar. En qualsevol cas, implicaria l’aparició de nous personatges i, de retruc, se’n podria 

derivar un canvi de trama. També trobem una afirmació que destaca “(...) el peix gegant fet per 

peixos”, que es considera un element molt relacionat amb un moment de l’obra, comentat pels 

infants en la conversa, com a selecció d’una seqüència i també pel dibuix impactant que la 

representa.  

 

                                                           
169 Vegeu capítol 8 (taula 7 i apartat 8.2.1). 
170 Vegeu imatges de l’obra on es mostren comparacions a l’annex 4 (imatge 12). 
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Precisament la selecció d’accions (A2) és un aspecte molt present en els textos. Set alumnes 

destaquen el moment en què els peixos s’ajunten per fer un peix gegant, probablement també es 

tracta d’una idea associada a la il·lustració que resulta impactant i que és comentada pels infants 

durant la discussió, però es classifica com a selecció d’aspectes pel fet que es formula utilitzant 

“quan”, terme que usen per indicar temporalitat o acció, com en el cas següent: “M’ha agradat 

quan els peixos petits s’han ajuntat per fer un peix gran”. Aquesta idea també l’escriuen tretze 

dels quinze alumnes del grup 2, fins i tot tres d’ells, l’Anna, la Martina i en David, destaquen el 

paper del protagonista “...que feia d’ull”.  

 

Dins el codi “selecció d’accions” s’han inclòs dues afirmacions que destaquen un passatge de la 

narració en què el personatge principal es queda sol, una valoració negativa d’aquest moment 

associat al conflicte de la història (“No m’ha agradat quan s’ha quedat sol”) i una altra en sentit 

contrari, que parteix de la còpia literal del text de l’obra171 (“M’ha agradat molt que en Neda-que-

neda estigués: sol, trist i espantat”). En aquesta mateixa línia, trobem tres idees que mostren la 

seva posició davant del conflicte del relat, en què una tonyina es menja uns quants peixos, dues 

de les quals es manifesten de manera negativa i una ho fa de forma positiva.  

 

Les apreciacions estètiques són freqüents fent referència a la imatge (A4.2). Algunes 

manifestacions són genèriques com: “(...) m’ha agradat molt els dibuixos ha set molt GUAI” o 

“M’agraden els dibuixos que ha fet el senyor que ha fet el llibre”. En aquest darrer cas és 

interessant ressaltar que l’Ayoube anomena l’autor, malgrat que no sigui per comentar-ne 

elements referents a les decisions implicades en el procés d’elaboració de l’obra. El fet de 

considerar la feina del creador implica una certa distància del lector cap a l’obra i és el pas previ, 

necessari, per poder iniciar valoracions cada vegada més aprofundides; a més, es tracta d’un fet 

poc habitual, com veurem en les posteriors anàlisis dels textos.  

 

Algunes valoracions globals sobre la il·lustració mostren les percepcions personals, “(...) La 

història no m’ha agradat perquè els dibuixos eren lletjos”, però també aspectes que intenten 

explicar les característiques del dibuix, encara que de manera poc precisa, com ho fa l’Íngrid en 

l’afirmació: “I m’han agradat una mica els dibuixos perquè eren molt raros”. És probable que 

l’alumna expressi la seva opinió en aquests termes perquè es tracta d’un àlbum amb imatges amb 

certa abstracció, menys freqüents en els llibres per a infants que poden haver influït el seu 

imaginari, en què és habitual la presència d’il·lustracions figuratives.  

                                                           
171 Vegeu imatge d’aquest fragment de l’obra a l’annex 4 (imatge 10). 
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També hi ha idees referides al color. Afirmacions negatives per destacar la pàgina on es manifesta 

la solitud del protagonista, per tant associades a un moment negatiu del relat (“No m’ha agradat 

el color gris” o “La 6ena no m’ha agradat aquella pàgina gris”) i d’altres de positives lligades a la 

tria d’un element (“M’ha agradat perquè la medusa perquè era de molts colors”). Les 

comparacions, el que les imatges suggereixen, també són idees remarcables, fruit de l’observació 

atenta i de l’intercanvi comunicatiu: “M’ha agradat les algues perquè semblaven arbres de color” 

o “M’ha agradat molt perquè les pedres són rodones i amb un forat al mig i semblen donuts”. El 

fet que a l’àlbum hi figurin força comparacions sembla impulsar els alumnes a elaborar-ne.172 Fins 

i tot un alumne del grup 2, l’Aitor, n’exposa una de molt recurrent en el context escolar per parlar 

del protagonista: “No m’ha agradat perquè era més negre que el carbó”. 

 

En darrer terme, hi ha una qüestió sobre l’ús que el lector fa de les imatges, que en Dani  

anomena “fotos”: “Les fotos m’han ajudat a entendre el conte”. Aquesta idea va molt associada a 

la pauta d’arguments, influència que es comenta al capítol 9, i també s’ha comptabilitzat dins dels 

aspectes referents al procés lector (B4), com veurem més endavant. 

 

Pel que fa a les apreciacions sobre el text (A4.1), en canvi, només hi ha dues idees, d’un mateix 

alumne, l’Ayoube, que a més tenen molta relació entre elles. Es tracta de la constatació que el 

conte no té rodolins, idea molt vinculada a la pauta d’arguments, i de l’escriptura, unes línies més 

avall, d’un desig: “M’agradaria que el conte tingui rodolins”. Tenint en compte que aquest tipus 

de produccions, els rodolins, són un divertiment molt apreciat per part dels primers lectors, és 

interessant destacar la possibilitat d’expressar per escrit el que el lector hauria volgut trobar a 

l’obra. 

 

Quant al desenllaç (A5), un aspecte molt destacat en l’escriptura valorativa, només una alumna 

que usa la pauta, la Maroua, utilitza el terme “el final” per expressar la seva valoració sobre 

aquest aspecte. En tots els casos expliquen el moment del desenllaç per valorar-lo, per exemple: 

“M’ha agradat perquè han aconseguit espantar la tonyina” o “M’ha agradat quan ha espantat a 

les tonyines”. Del total d’idees referents al desenllaç, gairebé totes, amb l’excepció d’un cas, són 

per valorar positivament l’acció final, com a desenllaç que podríem considerar tancat i feliç. Convé 

ressaltar que hi ha alguna qüestió inclosa en els aspectes de recepció, concretament en relació als 

sentiments que provoca la lectura (B3), que està estretament vinculada al final però que, malgrat 

                                                           
172 Aquesta idea connecta amb la categoria performativa, utilitzada per Sipe (2008) (vegeu apartat 6.2.1) en què 
l’obra és la base per imaginar i crear. 
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una certa confusió en l’estructura escrita de la idea, s’ha considerat una sensació personal: “El 

final m’ha sentit molt divertit”. En aquest mateix apartat també s’ha inclòs una qüestió genèrica, 

citada a l’apartat 7.1: “El conte m’ha agradat”. En els aspectes sobre el procés de comprensió de 

l’obra (B4) es recullen dues qüestions d’un mateix alumne, en Dani, que manifesta les seves 

hipòtesis inicials (“No sabia que el final acabaria així”) i detecta els elements que li han facilitat la 

comprensió (“Les fotos m’han ajudat a entendre el conte”). Aquesta darrera idea també s’ha 

comptabilitzat a l’apartat sobre il·lustracions, tal com s’ha comentat anteriorment. En els dos 

casos es tracta d’aspectes relacionats amb l’ús de la pauta, que els ajuden a expressar el seu rol 

com a lectors. 

 

La resta de tipus d’idees apareixen en menor mesura. Trobem tres apreciacions globals (A1), dues 

de les quals destaquen les aventures que apareixen a l’obra (“M’ha agradat l’aventura que ha fet” 

o “M’ha agradat molt la seva aventura”) i una sobre els efectes que produeix el conte (“El conte fa 

una mica de riure”), posant èmfasi en l’obra i no en el receptor. Dues idees classificades com a 

apreciacions del títol (A8), si bé en realitat esmenten si els agrada o no aquest aspecte, i una única 

idea que forma part de l’organització de l’obra (A3), concretament sobre l’espai on es 

desenvolupa l’acció, “M’ha agradat que estigui al mar”, un escenari molt vinculat a l’imaginari 

infantil. 

 

També és interessant esmentar que no hi ha cap idea referent a l’apreciació temàtica (A6) o a les 

qüestions més personals (B1). Tampoc hi ha cap qüestió que es pugui classificar al bloc sobre el 

fet literari que inclou les relacions intertextuals (C1), la valoració de la producció de l’obra (C2), el 

rol del lector (C3) o la concepció de la lectura com a acte social (C4), aspectes que, d’altra banda, 

impliquen una certa maduresa lectora. 

 

Fent referència al projecte pilot, el tipus d’idees que apareixen sobre aquest àlbum són molt 

semblants. Dos alumnes també valoren per escrit que el personatge és “molt llest”, en la línia del 

que hem vist que apuntava en Younes, i els comentaris sobre la medusa també figuren en quatre 

dels vuit textos. Les il·lustracions els criden l’atenció, de manera que és un aspecte recollit en 

diversos escrits per destacar un dibuix o valorar que estiguin fets amb esponges. Finalment, la 

comparativa que fa la Cristina, oralment i per escrit, entre un element de l’obra i un dònut també 

era expressada per un infant, en Pep, durant la discussió i en el seu escrit: “A mi m’ha agradat 

perquè el dibuix era molt maco i perquè deia que les roques eren de sucre i perquè unes roques 
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semblaven donuts”. Es tracta d’una relació directa amb els aspectes que els són més familiars, que 

mostra el tipus d’associacions que realitzen els alumnes d’aquesta edat. 

 

En resum, dels textos finals sobre aquesta obra convé destacar que: 

 

a) La majoria d’idees fan referència als aspectes visuals (A4.2), a la citació de personatges o 

elements concrets (A7) i a la selecció de moments de l’obra (A2) que es destaquen en 

negatiu quan fan referència al conflicte.  

 

b) Molts alumnes també valoren el desenllaç (A5) però, com hem vist, ho fan 

majoritàriament destacant-ne l’acció i sense usar el terme “final”.  

 

c) Apareix alguna reflexió interessant sobre el text (A4.1) (“M’agradaria que tingués 

rodolins”) o sobre el propi procés de comprensió (B4)  (“No sabia que el final acabaria 

així”) fruit de l’ús directe de la pauta, com es veurà al capítol 9.  

 

d) Malgrat alguna apreciació més precisa, en general es mostra poc aprofundiment en les 

idees. Podríem dir que les valoracions presenten un nivell de reflexió literal pel seu 

caràcter descriptiu, però convé remarcar que les habilitats d’escriptura dels alumnes  

limiten l’expressió d’aspectes que en alguns casos poden derivar de reflexions més 

elaborades produïdes, per exemple, durant la conversa. 
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7.2.2. Textos valoratius finals sobre Dos fils173  

Gràfic 2. Tipologia d’idees escrites referents a Dos fils174 
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Com il·lustra el gràfic 2, hi ha una quantitat considerable d’idees que els alumnes escriuen, 

després de la conversa, fent referència a l’apreciació de la il·lustració (A4.2) de l’àlbum Dos fils. En 

aquest sentit, podem veure afirmacions on es destaca algun dibuix: cinc d’elles esmenten el dibuix 

de la selva (“M’ha agradat perquè la selva era molt maca” o “M’ha agradat el dibuix de la selva 

perquè hi sortien animals”), una altra ressalta el color del cel (“M’ha agradat el cel blau clar”) i 

també n’hi ha una sobre el dibuix dels personatges (“M’ha agradat com han dibuixat els 

personatges”). En aquesta darrera idea s’hi pot entreveure la menció a l’autoria de manera 

indirecta, donant presència a qui ha fet la il·lustració, encara que sigui sense aprofundir-hi. Cal 

destacar dues idees que expliciten les qualitats de la il·lustració, és el cas del text d’en Roger (“Hi 

han dibuixos una mica estranys i no gaire clars”),175 que descriu la seva percepció i el tipus 

d’il·lustració de l’obra amb força precisió, i també l’argument de l’Íngrid sobre els colors (“No 

m’ha agradat els dibuixos perquè els colors eren molt foscos”), que prové d’una mirada una mica 

més atenta a l’estètica de l’obra. Per últim, hi ha dues idees que es refereixen, en sentit diferent, 

a la coberta del llibre (“No m’ha agradat la tapa del conte” o “M’ha agradat perquè està cosit amb 

                                                           
173 Els textos finals sobre aquest àlbum provenen de la tasca de relectura. Vegeu la comparativa entre els textos 
inicials i finals sobre aquesta obra al capítol 10.  
174 Vegeu textos valoratius finals sobre aquest àlbum, amb les idees analitzades, a l’annex 7.2.1.B (grup 1) i 
7.2.2.B (grup 2). 
175 Vegeu il·lustracions d’aquest àlbum a l’annex 4 (imatges 1-3). 
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fils”), un aspecte paratextual que genera opinions diverses durant la discussió, com veurem en el 

següent capítol.  

 

En segon lloc, trobem les idees que recullen apreciacions globals (A1) dels alumnes. De les deu 

idees d’aquest bloc, tres consideren el conte “avorrit”, només un alumne el valora com a 

“divertit” i tres més comenten que el conte és “curt”, un exemple el veiem a l’afirmació d’en 

Roger: “És una mica avorrit i bastant curt”. L’Adrià valora positivament que “ha viscut aventures”, 

terme utilitzat per dos companys en el text sobre Neda-que-neda. L’Ayoube comenta que “El 

conte no fa riure, tristesa ni vergonya”, idea que es presenta de manera força confusa, però que 

d’alguna forma evidencia el procés de raonament i eliminació de diferents possibilitats que se sol 

produir com a pas previ a l’establiment d’una opinió. És interessant destacar la idea amb què la 

Maroua expressa l’apreciació global de l’àlbum: “El conte és com una tristesa”. Es tracta d’una 

valoració que atorga la qualitat d’un estat d’ànim al conjunt de l’obra amb una comparació plena 

de sensibilitat. D’alguna manera manifesta el caràcter poètic de l’obra, el seu to de tristesa 

continguda, que s’accentua amb un final obert. 

 

 Hi ha tres apartats que tenen la mateixa quantitat d’idees: selecció d’una acció (A2), apreciació 

del final (A5) i apreciació dels personatges o elements concrets (A7). En el primer cas, hi ha tres 

idees que esmenten les accions relacionades amb al fet que el protagonista fa el mateix camí, 

(“No m’ha agradat que sempre fes el mateix camí”). Dues d’aquestes idees les escriuen en Genís i 

la Patrícia, que comparteixen taula a l’hora de dur a terme l’activitat d’escriptura i que 

intercanvien opinions en petit grup. Hi ha un cas en què l’alumne, el mateix Genís, copia un 

fragment de l’obra (“M’ha agradat perquè eren camins perillosos”), i dues afirmacions que 

destaquen algun aspecte relacionat amb el moment en què l’avi explica contes (“M’ha agradat 

perquè l’avi els explica contes” o “(...) i el noi que explicava contes i a vegades els deixava a mig 

fer a mig”), una selecció produïda, probablement, per una relació afectiva, des d’un punt de vista 

personal, amb l’acció que es relata. 

 

Pel que fa a l’apreciació del final (A5), és interessant constatar la valoració negativa que fan d’un 

desenllaç obert, on no hi ha resolució de conflicte, com en el cas d’aquesta obra. Un exemple en 

aquesta línia és la idea que escriu en Roger: “Trobo que li falten coses al final”. Aquesta qüestió, 

que transmet un grau major de raonament, també l’escriuen dos alumnes del grup 2, l’Anna i en 

Gil, amb expressions tan clares com: “No m’ha agradat gaire el final. Perquè semblava que hagués 

de continuar” i “El final semblava que no s’acabés”. L’Àlex i l’Ayoube manifesten el seu desig 
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sobre aquest tema: “M’agradaria que el final sigues bonic” i “M’agradaria que acabés el conte 

molt feliç”. La seva experiència lectora, molt vinculada al desenllaç feliç i tancat, i el desconcert 

que els suposa un final obert provoquen aquest tipus de reflexions. Hi ha dues opinions que 

expressen que no els agrada el final, probablement per aquest mateix motiu, encara que no ho 

especifiquen, com el cas d’en Gabi que anomena tot d’aspectes que no li agraden i també hi 

inclou el desenllaç (“(...) I per últim el final”) o el de la Maroua (“El final no m’ha agradat”). Només 

l’Alba destaca com a positiu el moment en què “(...)en Moussa arriba a casa”, acció final que 

conclou el viatge que fa el protagonista cada dia, situació que d’alguna manera tanca el cercle i 

que l’alumna pot haver associat a una vivència que reporta tranquil·litat, des d’una òptica 

empàtica, però que en cap cas es pot vincular al que s’entén per un final feliç convencional. 

 

Sobre els personatges (A7), a part d’un parell de casos en què únicament esmenten si els agraden 

o no, i un que destaca l’arbre baobab com a element, convé ressaltar alguns aspectes més 

rellevants com ara la idea d’en Gabi sobre el pare i el germà del protagonista que només 

s’esmenten en la història176 (“No m’ha agradat que sigui molt avorrit, el seu pare i el seu germà no 

han sortit a la història”). En aquest cas, l’alumne constata que aquests dos personatges no 

apareixen en el transcurs de la trama, però d’aquesta idea també se’n deriva que l’alumne 

esperava que apareguessin en la història, que tinguessin més protagonisme. L’afirmació es pot 

interpretar com un desconcert perquè probablement està poc acostumat a seguir històries en què 

se citen personatges que no formen part directament de la trama, sobre els quals se n’anomena 

algun aspecte que no s’acaba de desenvolupar. Aquest fet requereix d’una major interpretació 

per part del lector, que ha d’entendre que la història és contada per un narrador extern, però que 

en aquest cas només conta el que viu i sap el protagonista i que, per tant, la narració des 

d’aquesta perspectiva és parcial. Convé recordar que una gran quantitat de lectures per a primers 

lectors es presenten a partir d’un narrador que es troba fora de la història, especialment 

omniscient, que conta tot el que succeeix (Colomer, 2002). 

 

L’Oleguer expressa la seva opinió sobre els personatges de la següent manera: “No m’ha agradat 

perquè els personatges eren molt avorrits”. Els personatges de Dos fils no són superherois ni 

tenen qualitats fantàstiques, com succeeix en molts dels relats més populars entre infants, sinó 

personatges més aviat contemplatius, un aspecte que pot haver influït la seva valoració. D’altres, 

                                                           
176 El passatge en què es fa referència a aquests personatges és: “El pare i l’Oumar, el seu germà gran, no hi són. 
Van seguir un altre fil. Aquell que marxa cap al darrere de les muntanyes, allà on s’amaga el sol. Cap allà on diuen 
que hi ha vies i trens de veritat, i els paisatges no són plens de pols, sorolls i perills”. 
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com en Roger, expliquen la seva estranyesa “Hi havien personatges estranys com el gos” (un gos 

que no es mou del trenet de joguina). Podem observar, doncs, que es tracta d’idees referides a 

desconcerts o a sorpreses, que es podrien vincular, d’alguna manera, a l’experiència de lectura o 

bé a coneixements del món que contrasten amb la història. 

 

Quant a l’apreciació del títol (A8), es produeixen, d’una banda, dues valoracions negatives sense 

justificació (per exemple: “No m’ha agradat el títol”) i una de caràcter explicatiu, que intenta 

relacionar un aspecte de l’obra amb el títol (“(...) i dos camins són dos fils”). En aquest sentit, 

tenint en compte que es tracta d’un títol simbòlic, no explicatiu, en què la relació amb l’obra no és 

del tot explícita, sinó més aviat metafòrica, cal ressaltar les valoracions positives que fan del títol 

vinculades amb el nivell de comprensió de l’obra, intentant explicar la pròpia interpretació, com 

és el cas de l’afirmació de l’Íngrid: “M’ha agradat el títol perquè com que el conte parla de dos fils 

perquè pues per això he escrit que m’agradava”. També trobem la idea d’en Genís, menys 

explícita, que justifica que li agrada el títol “(...) perquè m’agraden els fils”. Es tracta del que 

podríem entendre com una preferència personal tot i que també es podria referir als fils, 

metafòrics, que apareixen a l’obra. És interessant destacar que en alguna ocasió, hi ha alumnes 

d’altres grups que, ajudats per la pauta d’arguments o influïts per la discussió, expliciten què els 

ha aportat el títol en el procés de comprensió de l’obra. És el cas de la Mar, del grup 2, que fa 

referència a aquesta qüestió, “El títol no m’ha donat cap pista del conte només que hi ha 2 fils”. Es 

tracta d’una qüestió que reflecteix com l’alumna pren consciència de la funció que fa cada 

element de l’obra, en aquest cas explicita que el títol pot donar “pistes” de la lectura, i alhora com 

és capaç d’analitzar un moment del seu procés lector. 

 

Al bloc sobre les sensacions personals de la lectura (B3) s’ha inclòs únicament una valoració 

genèrica (“No m’ha agradat el conte”). Pel que fa al fet literari, trobem una idea, copiada de la 

pauta, sobre el tipus de lector (C3), en què l’alumne fa referència al destinatari que, segons ell, té 

l’obra (“Veig que és un conte una mica de nens petits”).177 Finalment, consten com a idees que 

fan referència a la lectura com a acte social (C4) tres qüestions sobre la relectura de l’obra, que 

manifesten que no els agrada “perquè ja el vam llegir” o “(...) perquè hem tornat a llegir aquest 

conte”, i una, escrita per un dels alumnes que expressa que no li agrada tornar a llegir l’obra, que 

també escriu la seva valoració negativa perquè “(...) ja se sap què passaria”. Es tracta d’una idea 

extreta directament de la pauta, estretament vinculada al fet d’haver llegit l’àlbum en una altra 

ocasió. Aquestes darreres valoracions es produeixen durant la discussió i alguns alumnes les 

                                                           
177 També escriu aquesta mateixa idea en Gil, del grup 2. 
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recullen per escrit. És interessant comentar que aquestes afirmacions no valoren l’obra sinó l’acte 

de relectura de manera negativa. De fet, és poc habitual rellegir les obres en el context escolar, 

els lectors repeteixen les lectures en un context familiar però l’escola se centra poc en les 

possibilitats d’interpretació i de millora de la comprensió que pot oferir la relectura. D’aquesta 

manera s’afavoreix la rapidesa i el canvi accelerat de propostes i es deixa poc marge per a 

l’aprofundiment i la reflexió literària.178  

 

Hi ha dues qüestions sobre els aspectes organitzatius de l’obra (A3) en sentits diversos. Una sobre 

l’espai on es desenvolupa la història, Àfrica, i una altra sobre l’escenari d’un moment, la selva. Es 

tracta de dos espais exòtics i atractius pels infants que, a més, han estat comentats durant la 

discussió. En el cas de la selva també és una idea molt citada fent referència al dibuix, tal com s’ha 

comentat anteriorment, però en la categoria sobre aspectes organitzatius hi classifiquem una 

afirmació que no acaba d’explicar per quin motiu es destaca (“M’ha agradat la selva”).  

 

Per últim, trobem una idea sobre l’apreciació del text (A4.1) que té a veure amb la quantitat de 

lletra (“No m’ha agradat perquè surt poca lletra”). Aquesta afirmació, que apareix en un moment 

de la discussió, tindrà presència en converses i textos valoratius d’altres obres, sempre com un 

aspecte negatiu. De fet, aquesta idea té una estreta vinculació amb el que podríem anomenar 

creences escolars. En general, l’escola promou la lectura de textos que abandonen 

progressivament la imatge i que amplien la quantitat de lletra i molts alumnes perceben que en 

aquesta etapa els és propi llegir obres amb més text i menys il·lustració. Aquesta concepció es 

relaciona amb un aspecte quantitatiu de la lectura que els alumnes van interioritzant des de l’inici 

de l’escolaritat, que té poc en compte la qualitat del text o el tipus de lectura. Convé esmentar 

que es tracta d’una idea que també és present en alguns textos valoratius d’alumnes del grup 2.179 

 

També hi ha una idea que expressa aspectes personals (B1): “No m’ha agradat quan jugaven a 

pilota i era futbol i el futbol no m’agrada”. Es tracta d’una afirmació de la Marta que posa en 

evidència com el lector relaciona els diferents esdeveniments vinculant-los amb preferències 

personals o elements que els permeten una identificació directa. Com s’observa a la gràfica, els 

alumnes no escriuen valoracions referents a: aspectes temàtics (A6), coneixements del món (B2), 

                                                           
178 Vegeu apartat 1.1.4 (cap. 1; part I). 
179 En el grup 2 hi ha tres alumnes (Guerau, Tatiana i Anas) que també recullen per escrit aquesta idea sobre Dos 
fils. En tres produccions escrites sobre Neda-que-neda ja apareixia aquesta afirmació (Guerau, Narcís i Anas). 
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processos lectors personals (B4), relacions intertextuals (C1) o sobre l’autoria (C2). Es tracta 

d’idees que tenen poca o nul·la presència en els textos valoratius de les diferents obres. 

 

Quant als textos del projecte pilot, apareixen idees en la mateixa línia. Per exemple, tots els 

alumnes destaquen els dibuixos, per qualificar-los de “macos i emocionants” o “difuminats”; per 

referir-se a la representació del cel, comentar-ne els colors i el fet de mostrar l’evolució del dia i 

per exposar que ajuden a entendre l’obra. Tal com hem vist en aquest apartat, les reflexions 

sobre el títol són presents en els textos del grup 1, però de manera poc explícita, la majoria es 

limiten a explicar que no els agrada o bé a vincular-lo amb l’acció de l’obra. En el projecte pilot, 

trobem dues afirmacions sobre aquest aspecte, una d’en Marc que escriu “(...) el títol no 

semblava que passaria això” i una de la Paula, “el títol no s’assembla gaire al conte” (Amat, 2009: 

145).  

 

Hi ha dues diferències rellevants entre els textos elaborats en aquesta recerca i els del projecte 

pilot. La primera és que en l’estudi previ no hi ha cap idea sobre el final obert, un aspecte 

rellevant d’aquesta obra, malgrat que es parla del tema en una de les converses (grup B). En 

canvi, com hem vist, alguns alumnes del grup 1 i 2 de l’actual recerca anoten aquesta idea. La 

segona, és que en el projecte pilot apareixen referències a les onomatopeies que conté l’obra, un 

fet que també deriva de la conversa, una idea que no s’esmenta en els textos del grup 1 i 2 en què 

les úniques referències al text són per esmentar que “té poca lletra”. Per tant, es pot afirmar que 

algunes de les diferències més evidents pel que fa a la tipologia d’idees dels textos valoratius del 

gran grup (grup 1) i del petit grup (projecte pilot) provenen del que ha aparegut durant la 

conversa en cada cas. 

 

En resum, de l’anàlisi dels textos finals sobre aquesta obra en podem concloure que: 

 
a) Les apreciacions sobre les il·lustracions (A4.2) són les més anotades en els textos finals. 

Apareixen idees sobre la tipologia d’imatges, la representació del cel o la coberta com a 

aspecte paratextual, un tret distintiu d’aquest àlbum. Les apreciacions globals (A1) també 

tenen molta presència. Es tracta d’idees que deriven, en general, de la conversa, com 

veurem en el proper capítol. 

 
b) Les idees sobre el títol simbòlic (A8), una característica específica d’aquest àlbum, tenen 

menys presència, respecte altres tipus d’idees, i presenten diferents nivells 
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d’aprofundiment. Tanmateix, convé assenyalar que els textos d’aquesta obra, juntament 

amb els escrits sobre el darrer àlbum llegit, recullen el nombre més alt d’idees sobre 

aquest aspecte, tot i ser un nombre menor (5). 

 
c) Sobre el final (A5), un altre tret diferencial d’aquest àlbum, hi ha menys idees que en 

referència a altres lectures. Ara bé, cal destacar que en aquest cas cinc alumnes usen el 

terme “final”, a diferència del que passava en els textos sobre Neda-que-neda, en què la 

majoria destacava l’acció vinculada a un desenllaç feliç (vegeu apartat 7.2.1). També cal 

dir que apareix alguna idea més reflexiva que deriva, precisament, del fet de tractar-se 

d’un desenllaç obert (per exemple: “Trobo que hi falten coses al final”). 

 
d) Un aspecte específic en els textos finals sobre aquesta obra és l’aparició d’algunes 

qüestions que manifesten una crítica a l’acte de relectura (C4) que es porta a terme amb 

aquest àlbum.180  

 
 

7.2.3. Textos valoratius finals sobre La talpeta que volia saber... 
 

Gràfic 3. Tipologia d’idees escrites referents a La talpeta que volia saber qui li havia fet 
allò al cap181 

 

 

 

                                                           
180 En aquest sentit, cal observar els canvis que ha pogut ocasionar la relectura (capítol 10). 
181 Vegeu textos valoratius sobre aquesta obra, amb l’anàlisi de les idees, a l’annex 7.2.1.C (grup 1) i 7.2.2.C (grup 
2). 
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Sobre l’àlbum La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap hi ha un gran nombre 

d’alumnes que escriuen idees que seleccionen un moment de l’obra (A2). Trobem des d’un 

resum,182 una activitat molt habitual en el context escolar com ja avançàvem a l’inici del capítol, 

fins a textos en què destaquen moments diversos relacionats amb l’excrement d’un animal: 

“M’ha agradat quan la vaca ha fet la caca”, “M’ha agradat perquè les mosques l’han ajudat a 

buscar qui li havia fet això”, “M’ha agradat quan el porc ha fet la caca com una muntanyeta”. 

Algunes idees, com aquesta última, estan relacionades amb el text o el dibuix d’algun dels 

elements. 

 

En segon lloc, trobem valoracions sobre el desenllaç (A5), en la majoria de casos per destacar 

l’acció final i com els ha fet sentir.183 En sis de les deu idees s’usa el terme “final” explícitament, 

per exemple: “El final m’ha agradat quan s’hi ha tornat”, “M’ha agradat molt que la caca de la 

talpeta era petita al final”. En altres apareix de manera més explícita la sensació que els ha 

provocat; n’és una mostra: “M’ha agradat perquè m’ha fet riure la caca que li havia fet la talpeta 

al gos”. El fet que el lector tingui la possibilitat d’interpretar que la venjança de la talpeta no ha 

tingut els efectes que ella creu genera una situació còmica que tots comenten durant la conversa 

sobre la lectura. 

 

Els aspectes sobre la il·lustració (A4.2) són importants per als lectors. La majoria dels alumnes que 

escriuen idees sobre aquesta qüestió es fixen en un dibuix concret, per exemple “M’ha agradat el 

dibuix que el cavall havia fet una caca molt gran”, i molts usen la comparativa per expressar-ho, és 

el cas de: “M’ha agradat perquè la caca de vaca semblava una bassa” o “I ha set guai quan el 

colom s’ha fet la caca. Perquè ha semblat un míssil” (en aquest cas l’afirmació té dues parts, la 

primera s’ha considerat com a selecció d’un moment (A2) especialment per l’ús del “quan” i la 

segona com a aspecte visual). Convé esmentar que en molts d’aquests casos els alumnes inventen 

comparacions a partir del que els ofereix el text, que esdevé un punt de partida per a la creació. El 

fet de destacar un dibuix concret pot ser influència de la pauta d’arguments o del format que té 

l’obra que es comenta, en què cada animal mostra els seus excrements i, per tant, es focalitza 

l’atenció en aquest aspecte.184 D’altra banda, també hi ha dues valoracions més globals, com: “Els 

                                                           
182 Ens referim a un text transcrit al primer apartat del capítol que reproduïm a continuació: “(...) perquè el gos ha 
fet una caca a sobre la talpeta i després havia preguntat als animals i la talpeta els hi preguntava i després li va 
preguntar a les mosques i li van dir que havia set el gos” (Adrià). 
183 Al segon grup, 9 dels 15 alumnes també destaquen el final com a positiu, en termes semblants. 
184 En el grup 2, també són freqüents les referències als excrements. Hi ha 9 alumnes que seleccionen l’excrement 
d’un animal i alguns d’ells en fan comparacions, com la Meriem: “M’ha agradat la caca de la vaca perquè sembla 
com una piscina rodona”. 
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dibuixos m’han agradat molt” o “Els dibuixos són molt de dibuixos animats”. En aquesta darrera 

idea es fa una valoració més aprofundida, d’anàlisi del tipus d’il·lustració, que evidencia una 

relació amb l’aspecte visual de la ficció televisiva que els és familiar.  

 

Alguns alumnes del grup 2 anoten aspectes interessants en aquest sentit. L’Aarón, per exemple, 

escriu: “Molt ben pintats els dibuixos i també està ben decorat”. Quan se li pregunta a què es 

refereix amb el terme “decorat” respon “vol dir dissenyats i això” (vegeu diari d’aula a l’annex 6). 

La Martina també escriu una idea sobre el codi visual: “I els dibuixos estaven molt ben dibuixats i 

també molt ben pintats”.185 

 

Les apreciacions globals de l’obra (A1) també tenen presència. Es tracta d’idees majoritàriament 

referides al fet que “(...) el conte és divertit”, que repeteixen quatre infants, i al fet que “(...) feia 

riure”, comptabilitzades en aquest apartat per tal com es formulen referides al conte i no a com el 

lector se sent després de llegir. S’expressa un desconcert, “El conte és estrany”, que aporta poca 

informació sobre quina qüestió pot provocar estranyesa. En última instància, la Maroua escriu 

dues idees aparentment contradictòries, en primer lloc afirma que “El conte fa molt riure” però 

en una altra frase escriu: “El conte fa riure però és avorrit”. Es tracta d’idees que contenen una 

certa paradoxa en què es barregen qüestions antagòniques, que poden provenir de la unió 

d’aspectes pronunciats durant la discussió en què s’intercanvien idees sobre el divertiment que ha 

suposat la lectura, però al mateix temps sobre la repetició del text que, com veurem més 

endavant, cataloguen com a avorrit. 

 

Aquesta obra és l’única que ha generat idees sobre l’apreciació temàtica (A6). Els lectors 

destaquen el tema de l’obra, sense entrar en detalls sobre la realitat o la ficció del que es narra, i 

coincideixen a destacar que “El conte va de caques”, “M’ha agradat perquè tot parlava de caca” o 

“M’ha agradat molt que el conte parlés de caca”. Malgrat les diferents formulacions, més o menys 

argumentades, convé destacar que un tema escatològic com aquest, poc comú en la literatura i 

habitualment tabú, significa una sorpresa pel lector i una causa de divertiment. No obstant, convé 

esmentar que en les produccions del grup 2 no hi figuren idees d’apreciació temàtica en aquest 

sentit, fet que ens condueix a pensar en la possibilitat que la discussió hagi estat una influència 

destacable. 

                                                           
185 Ella mateixa comenta durant la conversa: “Els dibuixos estaven molt ben pintats i la segona cosa que que que 
sembla- que:: estan molt ben resseguits i molt ben dibuixats”. L’apreciació del contorn de les imatges evidencia la 
capacitat de centrar-se en els detalls que diferencien els tipus d’il·lustració. 
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Les idees que fan referència al text (A4.1), als personatges (A7) i al títol (A8) tenen la mateixa 

presència. Pel que fa a l’apreciació del text, totes les idees són sobre la repetició de les paraules, 

ja que es tracta d’una història amb estructura repetitiva, en què el protagonista va fent la mateixa 

pregunta als diferents animals. Les afirmacions mostren una certa connotació negativa: “No m’ha 

agradat perquè gairebé sempre repeteixen el mateix” o “Ha set una mica avorrit perquè ha 

repetit moltes paraules”. Aquesta idea prové de la conversa col·lectiva i és interessant destacar 

que durant la lectura conjunta els infants es mostren contents repetint les paraules del 

protagonista, anticipant-se al que demanarà a cada animal i participant activament de la 

proposta.186 En canvi, en el moment de valorar el text oralment i per escrit alguns alumnes 

destaquen la repetició com a aspecte negatiu, fet que sembla respondre més a una concepció 

prèvia associada a les pràctiques escolars d’escriure sense repetir les paraules. En certa manera, 

es podria dir que alguns alumnes associen les activitats que es fan després de la lectura com una 

tasca escolar i posa’n en joc les creences que se’ls han transmès en aquest àmbit, cenyint-se a 

reproduir allò que han sentit, buscant l’aprovació de l’adult, i defugint la valoració des d’una 

perspectiva literària, creativa o personal de la lectura. Això podria ser un exemple evident del pes 

negatiu que poden arribar a tenir les creences escolars tradicionals, profundament instaurades.  

 

Les opinions sobre els personatges són molt genèriques, “M’han agradat els personatges”, o 

centrades en el protagonista, “No m’ha agradat la talpeta” o “(...) la talpeta era molt petita”. En 

aquest cas queda poc clar si es tracta del personatge o es vol fer referència a l’episodi final de 

l’obra. Els alumnes que es pronuncien sobre el títol expressen que els fa riure o bé que és un títol 

llarg: “El títol m’agrada i és llarg”.187 És interessant que es fixin en les característiques dels 

diferents aspectes que configuren una narració. En aquest cas, a més, es tracta d’un tret específic 

d’aquest àlbum. Malgrat que l’argument es presenti de forma poc desenvolupada, sembla que la 

qüestió de la llargada pot provocar certa sorpresa. Cal considerar que la majoria de títols solen ser 

breus i també que és habitual que a les escoles es transmeti la idea de brevetat quan els alumnes 

elaboren els títols de les seves pròpies creacions.   

 

Per últim, en els aspectes de caràcter més personal trobem l’afirmació de l’Adrià “Avui ha set molt 

divertit”; tot i que no és prou explícit si es refereix a l’obra o a l’acte de lectura, s’ha optat per 

classificar aquesta idea com a sensació que provoca la lectura (B3), tenint en compte que va 

acompanyada d’un resum de l’obra i que l’alumne repeteix sovint que li ha fet riure el tema que 

                                                           
186 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
187 La Martina, del grup 2, també destaca aquesta qüestió: “(...) I el títol ha sigut molt llarg i divertit”. 
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tracta l’àlbum. També hi ha dues idees que fan explícit el procés lector (B4). La Cristina escriu “(...) 

però ja m’ho esperava que havia estat el gos” i l’Íngrid exposa “Quan hem començat a llegir el 

m’esperava una mica que passés allò perquè com que el títol deia QUI M’HA FET AIXÒ AL CAP per 

això m’he pensat una mica això que buscava qui era”. És interessant que el lector sigui capaç de 

fer hipòtesis inicials sobre la lectura i recuperar-les al final per tal de verificar-les o desmentir-les. 

Aquest procés és necessari per a la bona comprensió lectora d’un text. La pauta d’arguments 

ofereix una idea relacionada amb el fet de pensar si el que passa és més o menys previsible,188 

amb la intenció que els alumnes facin aquest procés i el puguin compartir durant la conversa. 

Sembla que aquests dos casos es podrien haver basat en aquesta qüestió, que també es 

comparteix durant la discussió oral. No obstant, cal destacar que l’Íngrid esmenta el títol189 com 

l’element que ha determinat la construcció de la seva hipòtesi inicial i que ha marcat el seu rol 

durant la lectura, un fet que mostra un grau més elevat de reflexió. 

 

Finalment, en aquesta ocasió no hi ha cap valoració sobre els aspectes que estructuren l’obra 

(A3). Tampoc trobem raonaments vinculats a les experiències personals (B1) o a coneixements del 

món (B2), ni idees referides als tres primers aspectes del fet literari (relació intertextual (C1), 

producció de l’obra (C2) o tipus de lector (C3)). 

 

En resum, es poden destacar les següents qüestions en referència a les produccions escrites finals 

sobre aquest àlbum: 

 
a) La majoria d’idees són seleccions de moments de l’obra (A2), opinions sobre el final (A5) i 

apreciacions globals (A1). També hi ha aspectes sobre el tema (A6), que no apareixen en 

els escrits d’altres obres. No obstant, les idees que s’engloben en aquests quatre tipus 

giren al voltant del divertiment que suposa l’obra i van associades a la seva temàtica 

escatològica. Es tracta, per tant, d’aspectes que mostren poca reflexió crítica. Pensem que 

aquest fet ve afavorit per les característiques de l’àlbum que, en general, presenta pocs 

reptes interpretatius,190 condueix a l’humor i al joc, i per les idees que s’intercanvien 

durant la conversa, que s’analitza en el proper capítol. 

 

b) El títol (A8) és un dels pocs elements que provoca certa reflexió pel fet de ser explicatiu 

del contingut i jugar amb el terme “allò”, cercant la complicitat del lector que ha 

                                                           
188 Vegeu els arguments de la pauta a l’annex 2 i l’anàlisi de l’ús de la pauta al capítol 9. 
189 Aspecte que apareix a la pauta i que es comenta durant la conversa (vegeu cap. 8 i 9). 
190 Vegeu anàlisi d’aquest àlbum a l’apartat 5.1.4.4 (cap.5, part II). 
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d’interpretar el sentit d’aquest terme a partir de la il·lustració. Alguns alumnes destaquen 

les característiques d’aquest element (llarg) i les sensacions que els provoca (“és 

divertit”).  

 

c) És rellevant, encara que molt residual, com dues alumnes elaboren hipòtesis i 

n’expressen, posteriorment, la seva confirmació (B4). Una d’elles, a més, explicita que és 

el títol que l’ha ajudat a construir el supòsit inicial.  

 

d) Finalment, com ja era habitual en les valoracions dels altres dos àlbums, les idees sobre el 

codi visual (A4.2) també apareixen, encara que en menys quantitat. És destacable que les 

referències sobre el codi textual (A4.1) estiguin vinculades a la idea que es repeteixen 

massa paraules, un aspecte que es considera creença escolar. 

 

7.2.4. Textos valoratius finals sobre La lluna d’en Joan191  

Gràfic 4. Tipologia d’idees escrites referents a La lluna d’en Joan192 
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Moltes valoracions que els alumnes escriuen sobre La lluna d’en Joan fan referència al text i a la 

il·lustració. Pel que fa a les idees referides a l’apreciació del text (A4.1), n’hi ha set que expressen 

que no els agrada el conte “perquè hi ha poca lletra”. Aquesta idea ja apareixia en escrits sobre 

                                                           
191 Els textos finals sobre aquest àlbum provenen de la tasca de relectura. Vegeu la comparativa entre els textos 
inicials i finals sobre aquesta obra al capítol 10. 
192 Vegeu textos valoratius finals sobre aquesta obra, amb les idees analitzades, a l’annex 7.2.1.D (grup 1) i 7.2.2.D 
(grup 2). 
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altres obres i, com s’ha comentat anteriorment, sembla respondre a una creença escolar. Cal 

considerar, a més, que la presència de text en aquesta obra és més abundant que en altres 

àlbums comentats, no obstant aquesta idea és expressada durant la discussió.193 També hi ha 

dues idees que expressen que “el text és una mica avorrit” i una que relaciona el text amb el 

procés de comprensió: “M’ha costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils”. Aquesta 

afirmació prové de l’ús de la pauta, la primera qüestió s’ha classificat com a recepció personal 

sobre el procés de lectura (B4) i la segona com a forma de valoració del text (A4.1). L’Ayoube, que 

és qui escriu aquesta idea, fa un bon ús de la pauta si considerem que realment l’obra presenta un 

lèxic complex. Les dificultats per entendre les metàfores de l’obra també poden haver influït les 

crítiques negatives associades a la manca de text, si considerem la possibilitat que els faltin 

explicacions per copsar plenament el sentit de la narració. 

 

Quant a l’apreciació del dibuix (A4.2), a part de valoracions genèriques sobre les il·lustracions 

(“M’han agradat els dibuixos”), és interessant ressaltar dues idees que destaquen un dibuix 

concret, fet que deriva de la pauta d’arguments, relacionat amb un moment positiu de l’obra, “A 

mi m’ha agradat el dibuix que en Joan havia agafat la salut del seu pare”, o bé amb un moment 

d’intensitat en la resolució de la trama, “M’ha agradat el dibuix quan anaven a buscar la salut del 

seu pare”. Cal afegir que es tracta, a més, de dibuixos de gran format, una idea esmentada per un 

altre alumne, en Mohamed: “M’ha agradat perquè té molts dibuixos grans”. Per últim, trobem 

una idea que incorpora l’autoria associada al dibuix: “M’han agradat els dibuixos perquè l’autora 

els ha fet molt bé” (Íngrid). En aquest sentit, com ja havia escrit l’Ayoube en la valoració de Neda-

que-neda (apartat 7.2.1), l’Íngrid pren certa distància per valorar la tasca de la il·lustradora. Per 

aquest motiu entenem que es tracta d’una valoració més aprofundida, que es pot vincular amb la 

tipologia d’idees referides al fet literari, a la producció de l’obra (C2). Tanmateix, no s’ha inclòs en 

aquest apartat considerant que no se centra en les decisions de l’autor a l’hora d’elaborar 

l’àlbum, sinó més aviat en l’habilitat de fer il·lustracions que valora positivament. 

 

Un altre tipus d’idees molt presents són les que seleccionen una acció (A2). Els alumnes valoren 

positivament, utilitzant l’expressió “m’ha agradat”, els moments feliços de la narració i 

negativament, escrivint la fórmula “no m’ha agradat”, les seqüències relacionades amb el 

conflicte de l’obra.194 Són exemples del primer tipus afirmacions com “M’ha agradat quan en Joan 

                                                           
193 La discussió hauria estat decisiva en aquest sentit, ja que en el grup 2 cap alumne recull per escrit aquesta 
idea. 
194 Una situació que es repeteix en els escrits valoratius dels alumnes del grup 2. N’és exemple l’afirmació d’en 
Guerau: “No m’ha agradat quan el pare estava malalt”.  
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i la lluna havien recuperat la salut del seu pare” o “M’ha agradat quan la lluna li ha ajudat” i del 

segon tipus, valoracions com “No m’ha agradat que el pare d’en Joan ha perdut la salut” o “No 

m’ha agradat quan el pop ha jugat amb la salut del pare”. Es tracta d’afirmacions que es limiten a 

seleccionar passatges vinculats a situacions bones o dolentes que apareixen a l’obra i que 

mostren poca capacitat per valorar-ne la producció. Així doncs, les idees es vinculen clarament a 

un aspecte moral pel fet de sancionar el conflicte o les accions negatives, una activitat habitual a 

les escoles en què es comenten les lectures des d’aquesta òptica per treballar valors, qüestions 

ètiques o de comportament. Una pràctica que genera poques reflexions des de la perspectiva 

literària. Hi ha dues idees poc desenvolupades que es podrien relacionar amb el dibuix o les 

qualitats d’un element, “la lluna m’ha agradat quan ha fet llum a sota”, però que es consideren 

com a selecció d’accions per la presència del “quan” que centra la mirada en un moment de 

l’obra. 

 

Sobre els personatges o altres elements (A7), hi ha idees, precisament, sobre la lluna, que en 

destaquen les qualitats: “m’ha agradat perquè la lluna té molt llum” o bé “M’ha agradat molt la 

lluna perquè podia baixar a terra i al mar i semblava màgica”. La lluna és un motiu literari 

recurrent a les obres infantils. En aquest cas, la Patrícia ha valorat positivament les qualitats 

fantàstiques d’aquest personatge que esdevé essencial per a la resolució de la trama. Hi ha altres 

idees sobre el protagonista, en Joan. L’Oleguer es fixa en un passatge de l’obra en què el 

personatge té por del vent, en una nit de tempesta, i afirma: “No m’ha agradat perquè en Joan és 

un poruc perquè té por del vent”. Aquesta idea mostra un cert rebuig cap al personatge masculí 

sensible i insegur,195 enfront de les qualitats dels herois més populars, forts i atrevits. 

 

L’Ayoube escriu que li agrada “(...) el nom d’en Joan”, es tracta d’un aspecte personal que 

expressa en diferents moments en referència a diverses obres, especialment en les seves 

produccions inicials.196 En Roger troba el personatge “estrany” i per justificar la seva idea exposa: 

“(...) perquè no crec que pugui aguantar tanta estona sota l’aigua”. Tot i que la primera part de 

l’afirmació, en què descriu en Joan, la considerem apreciació del personatge, aquesta darrera 

justificació va associada a un aspecte de coneixements del món (B2). Sobre el protagonista, hi ha 

una idea escrita per un alumne del grup 2 que es manifesta per valorar el bon comportament del 

protagonista: “M’ha agradat en Joan és molt bo amb el seu pare perquè la lluna li ha donat 

                                                           
195 Recordem que aquest és un aspecte que l’autora vol tractar de manera evident en aquesta obra (vegeu 
apartat 5.1.4.5; part II). A més, l’Oleguer també es referiria al personatge contemplatiu de Dos fils, com un 
personatge avorrit. 
196 Vegeu capítol 10. 
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valentia”. Es tractaria d’un aspecte de caràcter moral, que en els textos del grup 1 no apareix. Per 

últim, en Mohamed verbalitza que no li agrada “(...) perquè no ha sortit el tauró”. La crítica cap a 

l’absència d’un personatge, que és possible que identifiqui com a propi de moltes narracions que 

es produeixen en aquest espai, ens fa visible el procés lector que ha seguit, les connexions amb 

altres obres i les expectatives que ha tingut, en aquest cas no confirmades, durant la lectura. 

 

Pel que fa al final (A5), les cinc valoracions escrites que hi fan referència el valoren positivament 

perquè es tracta d’un desenllaç feliç: “El final és maco” o “el pare s’ha salvat i així m’ha agradat”. 

En Gabi, que sovint inclou en les seves valoracions escrites qüestions sobre l’aspecte del final feliç, 

exposa clarament que totes les seves lectures prèvies tenen aquest tipus de final: “Només m’ha 

agradat el final perquè a tots els contes hi ha un final feliç”. També trobem cinc valoracions sobre 

els coneixements del món (B2) que provenen de la comparativa entre ficció i realitat. Cinc idees 

recullen que “És impossible que en Joan aguantés tan temps a l’aigua sense respirar”, una qüestió 

que prové de la conversa com la següent afirmació referent a la lluna, que també gira al voltant 

del que és possible en el món real: “(...) la lluna no pot brillar sota l’aigua!!!!!”.  

 

Sobre el títol (A8), hi ha dues valoracions genèriques, com “El títol és maco”, però n’hi ha una 

d’especialment interessant, escrita per l’Íngrid que ja havia fet esment al títol en altres 

valoracions escrites, sobre la relació amb el contingut de l’obra: “M’ha agradat el títol perquè 

s’assembla en el conte”. En aquesta idea podem veure com valora que el títol faci aquesta funció 

explicativa, com a resum, de la història. Es tracta d’un tipus de títol propi de les primeres lectures, 

que els serveix d’ajuda per a la realització d’hipòtesis i els ofereix seguretat en el procés lector.  

 

Les valoracions globals (A1) són diverses, dues es relacionen amb les sensacions que poden 

produir les obres, “No m’ha agradat perquè és molt avorrit” i “El conte és una mica trist”, i una 

tercera, de la Maroua, que descriu l’obra afirmant que “El conte és estrany”. Desconeixem amb 

precisió per quin motiu li atorga aquest adjectiu, interpretem que aquesta és la forma amb la que 

pot expressar que es tracta d’una obra certament complexa plena de metàfores i simbolismes, 

com la idea de “perdre la salut”. En qualsevol cas, convé destacar que aquesta és una afirmació 

que l’alumna utilitza per valorar tres de les sis obres comentades. 

 

Hi ha una idea que manifesta la concepció del tipus de lector i el seu rol (C3), “A mi em sembla 

que és una mica de nens petits”, i una altra, comentada a l’inici de l’apartat, que fa referència al 

procés de comprensió (B4), “M’ha costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils”. Les dues 
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afirmacions s’extreuen directament del recurs de la pauta que es comenta al capítol 9. Per últim, 

trobem una qüestió sobre els elements organitzatius de l’obra (A3), concretament es tracta d’una 

idea que posa en evidència l’estructura pròpia d’una història de ficció en què hi ha un moment de 

conflicte: “A mi algunes coses m’han agradat i algunes no. Però les coses s’han complicat una 

mica”.  

 

Al gràfic 4 observem novament que no consten idees dels blocs següents: apreciació temàtica 

(A6), vivències personals (B1), sensacions de la lectura (B3), connexions amb altres ficcions (C1), 

producció de l’obra (C2) i la lectura com a acte social (C4). 

 

Quant al projecte pilot, trobem el mateix tipus d’idees pel que fa a la valoració del final feliç (A5) i 

a l’apreciació dels moments de l’obra segons si es tracta de situacions positives o negatives (A2). 

També es destaca la lluna, especialment per la seva representació “deixant un forat al cel” i per 

l’ajuda que proporciona al protagonista. Del personatge principal una alumna valora, des d’una 

òptica moral, que sigui “molt bo amb el seu pare”, en la línia del que expressa un alumne del grup 

2 (“M’ha agradat en Joan és molt bo amb el seu pare perquè la lluna li ha donat valentia”). També 

hi ha dues idees més que posen en relleu l’estructura (A3) que, malgrat seguir l’esquema natural 

d’un relat per a infants, consideren estranya: “Aquest conte és estrany, perquè comença feliç i a 

mig conte és trist i el final torna a ser feliç” (Sergi). És interessant que aflorin aquest tipus d’idees 

que mostren una valoració més distanciada dels aspectes constitutius del relat.  

 

La diferència amb el gran grup rau en el fet que en el projecte pilot apareixen algunes idees que 

relacionen de manera més aprofundida el tipus d’il·lustracions amb la transmissió del sentit 

(vegeu apartat 8.3.1.2) i expressions globals sobre l’obra, que denoten certa reflexió, com ara que 

és un “conte imaginari” o bé “el recomanaria perquè és bonic i és un conte de sentiments”. Cal 

remarcar que totes aquestes qüestions provenen de les discussions. Per tant, en línies generals el 

tipus d’idees que usen per valorar l’obra els alumnes del gran grup i els del projecte pilot són 

semblants. Les diferències pel que fa a l’ús d’alguns termes més precisos en el projecte pilot es 

deuen a l’efecte de la conversa que, com veurem en el proper capítol, resulta més influent.  

 
 
En resum, de l’exploració dels textos finals sobre aquesta obra se’n desprèn que: 
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a) Hi ha moltes idees sobre la il·lustració (A4.2). En aquest sentit, però, es troben qüestions 

que mostren diferents graus de reflexió: des de la selecció d’una imatge, fins a les 

qualitats dels dibuixos o la valoració de l’autoria.  

 

b) Hi ha un nombre important d’idees sobre el text (A4.1), que es valora, bàsicament, per la 

poca quantitat de lletra. Aquest aspecte prové de la conversa, com es recull en el proper 

capítol, i posa de manifest les creences escolars que poden derivar de relacionar major 

quantitat de text amb obres més adients per a lectors que van adquirint expertesa. La 

complexitat de les metàfores i el vocabulari de l’obra també poden haver contribuït a fer 

que alguns d’ells mostrin la seva crítica al codi textual. En aquest sentit, un alumne recull 

“M’ha costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils”, una idea de la pauta. 

 

c) En la mateixa línia que el projecte pilot, els alumnes destaquen el final feliç (A5) i les 

situacions positives de l’obra (A2), des d’una perspectiva ètica  o moral. 

 

d) Per últim, cal ressaltar que en els textos referents a aquesta obra hi ha molta presència 

d’idees sobre els coneixements del món (B2), si ho comparem amb la quantitat d’idees 

d’aquest tipus que apareixen en altres textos. Es tracta d’idees basades en la 

contraposició de realitat i ficció, en què es qüestiona la versemblança de les situacions 

narrades, i que provenen de la discussió, com veurem en el proper apartat. La naturalesa 

d’aquesta obra, que presenta un grau elevat de fantasia i simbolisme, hauria influït 

l’aparició, oral i escrita, d’aquest tipus de comentaris.197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Convé observar els canvis entre les produccions inicials i finals sobre aquest àlbum i veure de manera més 
exhaustiva els trajectes de cada alumne abans i després de la intervenció didàctica al capítol 10.  
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7.2.5. Textos valoratius finals sobre Espejo  

Gràfic 5. Tipologia d’idees escrites referents a Espejo198 

 

 
 

Tractant-se d’un àlbum sense paraules és lògic que els escrits valoratius dels alumnes sobre 

Espejo continguin una gran quantitat d’idees referides a la il·lustració (A4.2). Hi ha qüestions 

generals com “M’han agradat molt els dibuixos” i algunes que precisen una mica més aquest 

aspecte, valorant la qualitat de les il·lustracions, “M’han agradat els dibuixos perquè estan ben 

fets”, o destacant-ne la quantitat, “M’ha agradat perquè té molts dibuixos”. Hi ha moltes idees 

que responen al fet de centrar-se en una il·lustració, proposta que es fa en un dels arguments de 

la pauta, com s’exemplifica a: “M’ha agradat la pàgina de després de la pàgina blanca, i els 

dibuixos”. Alguns destaquen, precisament, la pàgina en blanc i en diuen coses com ara: “No m’ha 

agradat perquè el mig no hi ha res”,199 “No m’ha agradat perquè no hi ha res” (entenem que 

també es refereix a la mateixa qüestió). Es tracta d’una idea directament relacionada amb les 

creences escolars, com també ho és l’afirmació d’en Roger: “M’ha agradat poc perquè té molt 

paper per guixar”.200 En aquest cas s’evidencia la idea, molt transmesa en el context escolar, de 

valorar positivament els dibuixos en què tot és ple d’elements. Això comporta que els infants 

mostrin sorpresa i fins i tot rebuig cap a imatges simbòliques representades de manera 

minimalista. Alguns alumnes es fixen en una imatge en què la protagonista està contenta: “M’ha 

                                                           
198 Vegeu textos valoratius sobre aquest àlbum, amb l’anàlisi de les idees, a l’annex 7.2.1.E (grup 1) i 7.2.2.E (grup 
2). 
199 Després d’escriure aquesta idea la Maroua explica a la investigadora que es refereix a la pàgina blanca (vegeu 
diari d’aula a l’annex 6). 
200 Vegeu les característiques de les il·lustracions d’aquest àlbum a l’annex 4 (imatge 14). 
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agradat quan hi havia molts colors perquè estava contenta la nena” o “M’ha agradat el dibuix 

quan la nena estava contenta”.201 Totes aquestes idees es comparteixen durant la conversa, que 

s’analitza al capítol 8. La Maroua destaca que “La nena és maca”, fet que sembla relacionar-se 

amb l’estètica del personatge. 

 

Pel que fa a l’aspecte textual (A4.1), totes les idees giren al voltant del fet que no hi ha lletra i la 

gran majoria es refereixen a aquesta qüestió com un argument negatiu, “No m’ha agradat perquè 

no hi havia lletra”. En un cas la idea pren forma de descripció, “No hi havia lletra”, i només una 

alumna, la Marta, ho valora positivament, “M’ha agradat perquè no [hi] havia text”. Convé 

ressaltar que en el grup 2, deu dels quinze alumnes valoren negativament la manca de text, fet 

que mostra novament el pes d’aquesta idea. 

 

Sobre els finals (A5), la majoria d’arguments mostren que no els agrada el final, que perceben 

com a negatiu: “No m’ha agradat perquè el mirall s’ha trencat perquè és un final trist”. En Gabi 

exposa el seu desconcert cap a aquest tipus de desenllaç: “(...) els contes acaben feliços!!!!! I 

aquest acaba trist”. La majoria destaquen l’acció final: “No m’ha agradat perquè estava trista” o 

“No m’ha agradat quan la nena de veritat ha tirat la seva imatge i s’ha destrossat”. Només tres 

casos valoren aquest desenllaç com a positiu: “Però el final ha estat divertit”, “M’ha agradat 

perquè la nena ha trencat el mirall”. Es tracta d’idees menys abundants, expressades en algun cas 

durant la conversa amb certa contundència per part d’alguns alumnes, i que es poden relacionar 

amb una manera de començar a marcar distàncies amb les obres infantils, d’acabaments més 

dolços. 

 

Quan els alumnes seleccionen una idea (A2) també ho fan en aquesta línia. Una raó es vincula a la 

moralitat, “No m’ha agradat perquè ha empès [el mirall]” i una altra en sentit contrari, “M’ha 

agradat perquè la nena li volia fer una espenta”. La resta són idees positives vinculades a un 

moment que es pot relacionar amb la valoració d’un dibuix: “M’ha agradat quan s’han ajuntat”, 

“M’ha agradat molt quan la nena ha entrat al mirall”. 

 

Tres apreciacions globals (A1) destaquen que no els agrada perquè “el conte és molt avorrit”, idea 

que deriva de la discussió. En Roger valora l’obra en negatiu fent una certa al·lusió al final: “No 

m’ha agradat perquè sembla molt trist”. Curiosament, no es tracta d’una afirmació rotunda sinó 

                                                           
201 Vegeu il·lustració a l’annex 4 (imatge 15). 
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més aviat d’una possibilitat derivada del que li transmet l’obra, utilitzant el terme “sembla”.202 En 

Mohamed explica de manera genèrica que li agrada “(...) perquè han sortit moltes coses”.  

 

És interessant destacar tres idees que reflecteixen el rol del lector (C3), valorant el paper actiu de 

qui llegeix a l’hora d’interpretar un àlbum sense text. Dues en sentit positiu, “M’ha agradat 

perquè hem hagut de fer més imaginació”, “M’ha agradat perquè el teníem que explicar”, i una en 

el sentit contrari, “A mi no m’ha agradat perquè m’he d’imaginar massa coses”. Es tracta d’idees 

que reflecteixen quin és el paper del lector davant d’aquest tipus d’obres, poc presents en el 

context escolar.  

 

En referència als comentaris sobre les decisions de l’autor (C2), hi ha tres frases que expressen la 

mateixa idea, que deriva del comentari que fan tres alumnes quan estan escrivint el text, i respon 

a una creença escolar molt instaurada, a la que ens hem referit en diferents moments. En aquest 

cas expressen la seva opinió respecte a la feina de l’autora: “No m’ha agradat perquè l’autora és 

una gandula”, que es repeteix dues vegades, i “No m’ha agradat perquè l’autora no ha treballat 

gaire per la lletra”. S’evidencia com valoren negativament una obra que no té text, acostumats a 

relacionar les obres rellevants amb les que tenen més paraules, i com associen el treball i l’esforç 

amb un tipus de dibuix que ocupa tot l’espai. És força comú que els alumnes cataloguin de 

“ganduls” els qui escriuen poc en els seus treballs o que no omplen tots els espais de les seves 

creacions, idees que es van reproduint en el context escolar i que s’instauren sòlidament en la 

seva forma de treballar i en la seva capacitat de valorar o d’interpretar el fet literari.  

 

Quant a les apreciacions de caràcter personal (B1), apareixen dues idees directament 

relacionades amb els aspectes morals o ètics. Es tracta d’un judici sobre un moment de l’obra, 

expressat en els següents termes: “(...) però la nena no hauria d’haver trencat el vidre”. Des de 

l’escola també s’han fomentat força aquest tipus de valoracions sobre les obres, centrades en el 

judici de la conducta dels protagonistes, com a reflex dels comportaments humans, posant èmfasi 

en la funció de caràcter més social de la literatura i deixant de banda aspectes de construcció del 

relat.203 

 

Sobre el títol (A8), només consta una idea de l’Ayoube, “El títol és molt estrany”, que semblaria 

relacionar-se més amb la qüestió estètica d’aquest element, que es presenta fent l’efecte visual 

                                                           
202 Vegeu apartat 8.1.5. 
203 Vegeu cap. 1 (apartat 1.1.1 i 1.3). 
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de mirall i que es comenta durant la lectura i la discussió.204 De fet, és una idea que també 

escriuen alguns alumnes del segon grup com en Guerau (“M’ha agradat el títol perquè fa mirall”) i 

la Tatiana (“M’ha agrada el títol perquè es fiquen 2 cops el mateix nom com el mirall”). 

 

Quant a les sensacions de la lectura (B3), també hi ha una idea genèrica, que escriu sovint la 

Maroua: “No m’ha agradat el conte”. Alguns alumnes del grup 2 mostren les seves sensacions 

acompanyades de certs desconcerts o incomprensions. És el cas de la Martina, per exemple, que 

escriu: “Aquest conte m’ha espantat una mica perquè no se sabia de què anava i no m’ha agradat 

gaire perquè no l’he entès”. També exposa les seves dificultats l’Aarón, que a més comenta que 

els dibuixos l’han ajudat, un fet obvi tractant-se d’un àlbum d’imatges: “No he entès res però me 

sortit per els dibuixos”.  

 

Pel que fa a la relació de l’obra amb els coneixements del món (B2), també hi ha una única 

afirmació rotunda: “Aquest conte no és possible”. Els aspectes sobre l’organització (A3), la 

temàtica (A6), la relació amb altres obres literàries o mediàtiques (C1) i la valoració de la lectura 

com a acte social (C4) no figuren en els escrits, com passava en les valoracions d’altres obres. En 

aquesta ocasió però, a diferència dels altres casos, tampoc trobem idees referides als personatges 

o altres elements (A7), probablement perquè les característiques de l’obra han fet que les idees 

es focalitzin en altres qüestions. 

 

Pel que fa als textos finals sobre aquesta obra elaborats pels alumnes del projecte pilot, cal 

ressaltar que la majoria d’idees es troben en la mateixa línia del que s’ha exposat al llarg d’aquest 

apartat. En aquest sentit, hi ha aspectes sobre les il·lustracions i l’ús dels colors (“es va posar 

contenta i el color blanc s’anava tornant de colors”); valoracions negatives relacionades amb les 

creences escolars sobre el fet que l’obra no té text o que l’autor deixa massa espai en blanc (“I 

aquell noi que va fer el conte va deixar molt espai”). Respecte als possibles destinataris de l’obra, 

també hi ha idees interessants quan en Pep anota que el “recomanaria a algú que tingués 

imaginació” o quan la Xell afirma que “el recomanaria a algun nen petit i que el seu pare li 

expliqués aquestes coses que passen”. Hi ha una qüestió que no apareix en els escrits del grup 1 i 

que, en canvi, es comenta en un dels grups del projecte pilot. Es tracta del desconcert que els 

causa que el personatge no tingui nom: “la nena no tenia nom". Pels alumnes encara que sigui un 

                                                           
204 Molts alumnes tenen curiositat per representar el títol de la mateixa manera en el seu escrit valoratiu. La 
Binta, per exemple, comenta a la investigadora que vol veure bé la coberta per fer el títol de la mateixa manera 
(vegeu diari d’aula a l’annex 6 i els textos originals a l’annex 7.3.2.E). 
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àlbum sense text, caldria que l’autor escrivís el nom del personatge.205 Es tracta d’una idea que 

prové de la discussió, que es mostra molt influent. 

 

En resum, de les valoracions finals sobre aquest àlbum en destaquem les qüestions següents: 

 
a) Hi ha una gran quantitat d’idees sobre la il·lustració (A4.2), un fet lògic tenint en compte 

que es tracta d’un àlbum sense text. Les valoracions positives acostumen a ressaltar-ne la 

qualitat o bé a centrar la mirada en una imatge concreta en funció de l’ús del color. Les 

negatives esmenten el fet que hi hagi molt espai en blanc, un aspecte que considerem 

una creença escolar.  

 
b) També hi ha moltes idees que giren al voltant de la manca de text (A4.1) com a qüestió 

negativa (amb l’excepció d’un cas). 

 
c) Un altre element molt comentat és el final (A5) que, en general, valoren com a negatiu pel 

fet que no es tracta d’un desenllaç feliç, tancat, convencional. 

 
d) En comparació amb les valoracions sobre altres lectures és interessant destacar que en 

aquests textos hi ha presència, encara que sigui mínima, d’idees sobre l’autor (C2) i sobre 

el rol del lector (C3). En el primer cas per valorar negativament la tasca de l’autora i en el 

segon, per posar en relleu el paper actiu del lector en un àlbum d’aquestes 

característiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Recordem que aquest és un fet destacat de la caracterització dels personatges, tal com s’ha recollit a l’apartat 
5.1.4.1 (cap. 5, part II). 
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7.2.6. Textos valoratius finals sobre L’autèntica història dels tres porquets  

Gràfic 6. Tipologia d’idees escrites referents a L’autèntica història...206 

 

 
Hi ha dos tipus d’idees que apareixen amb freqüència en els textos valoratius de l’obra L’autèntica 

història dels tres porquets. Es tracta d’aspectes sobre la il·lustració (A4.2) i sobre el final (A5). En el 

primer cas, hi ha cinc idees que se centren en el dibuix del protagonista, el llop, amb afirmacions 

diverses: “(...) m’ha agradat el llop com estava dibuixat” o “No m’ha agradat el llop perquè és 

lleig”. En aquesta mateixa línia, hi ha aspectes compartits durant la conversa sobre el dibuix d’una 

part del cos del protagonista, “M’ha agradat el llop perquè tenia el cap rectangular”, i sobre la 

seva indumentària, “M’ha agradat el llop que era molt elegant”. Convé assenyalar que aquesta 

idea pot estar vinculada a la personificació de l’animal, però sembla que en destaquen el tipus de 

vestuari. La formulació de l’escrit no ens permet aprofundir en aquesta qüestió. Hi ha tres 

arguments que destaquen aspectes gràfics, el fet que en una pàgina aparegui diari, “M’ha agradat 

molt perquè surt el diari”, o una idea poc concreta i poc destacable, tractant-se d’un aspecte 

habitual, com “Les lletres són de color negre”, que potser té relació amb la imatge del diari, 

expressada durant la conversa, encara que aquesta connexió no sigui explícita. També trobem 

alguna qüestió que destaca un moment concret lligat amb el dibuix, “M’ha agradat la història 

perquè quan s’ensorrava la casa se li veia el cul dels porquets”, o alguna afirmació que prové d’un 

desconcert, com “No sé com és la cara dels porquets perquè no se’ls hi veia la cara”. És 

interessant esmentar que un alumne del grup 2, en Gil, manifesta per escrit una característica del 

color que deriva d’una mirada atenta: “Els dibuixos tenien poc color”. 
                                                           
206 Vegeu textos valoratius sobre aquesta obra, amb les idees analitzades, a l’annex 7.2.1.F (grup 1) i 7.2.2.F (grup 
2). 
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Quant al final (A5), la majoria d’alumnes escriuen sobre la darrera escena de l’obra en sentit 

positiu, amb idees com “M’ha agradat perquè el llop va acabar a la presó”. Un alume afegeix que 

el protagonista “(...) s’ha fet vell”, referint-se a l’última imatge de l’àlbum. Dos alumnes, però, 

valoren negativament aquest fet: “No m’ha agradat perquè la policia ha posat el llop a la presó”. 

Tan sols un, l’Ayoube, utilitza el teme final per expressar la idea i ampliar-la explicant la sensació 

que provoca el desenllaç: “El final fa una mica de riure perquè s’ha anat a la presó”. La Cristina, a 

més, expressa clarament que li agrada que el dolent, d’alguna manera sigui castigat: “(Ai el llop no 

se surt amb la seva”. Ho escriu en aquest format, com si volgués fer un cert aclariment utilitzant 

un parèntesi que després no tanca. En el segon grup, vuit dels quinze alumnes també fan 

referència al moment final de l’obra, per  valorar-lo de manera positiva.  

 

Una vegada més els alumnes seleccionen moments concrets (A2) per expressar la seva opinió. En 

aquest cas, trobem idees molt vinculades a un aspecte moral o ètic, com ara: “No m’ha agradat 

perquè el porquet que tenia casa de maons no li havia donat sucre al llop” o una frase que no 

sabem en quin sentit es produeix, perquè hi manca alguna paraula, “M’ha (?) el porquet gran es 

va enfadar”. També hi ha tres escrits que valoren com a positius aquests moments. Dues idees les 

escriu la Patrícia: “M’ha agradat molt que el llop es cruspís els dos porquets i que només quedés 

un porquet” i “M’ha agradat que els porquets reporters li preparessin una trampa i el fiquessin al 

diari”. L’Oleguer, que escriu el text a la mateixa taula que la Patrícia, afirma: “M’ha agradat 

perquè els porquets estaven morts”. Aquests dos alumnes valoren com a positiu aspectes que es 

distancien de l’obra original.  

 

Trobem una idea que deriva de la comparació amb el conte popular (C1), malgrat que en la forma 

de l’escriptura no quedi del tot clar. Es tracta de la frase “No m’ha agradat perquè el llop ha 

menjat els dos porquets” que escriuen en Mohamed i en Younes, que es troben a la mateixa taula 

realitzant la tasca i que repeteixen aquesta afirmació després de parlar entre ells.207 En aquests 

dos casos, quan els alumnes lliuren el text a la investigadora aquesta els pregunta per què han 

escrit aquesta frase i mentre en Younes somriu en Mohamed respon: “perquè a l’altre conte no 

passa”.208 Aquest comentari ens permet afirmar que darrere d’una idea que podríem considerar 

com a selecció d’una acció per tal com es formula, en realitat hi ha un raonament vinculat a la 

relació que s’estableix amb el conte popular (relació intertextual C1) i, al mateix temps, permet 

                                                           
207 Vegeu escrits dels alumnes agrupats per taules, tal com estan asseguts en el moment de dur a terme 
l’escriptura, a l’annex 7.2.1.F. 
208 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
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establir clarament que la capacitat d’escriptura argumentada dels infants no sempre els facilita 

l’expressió completa i aprofundida de la idea que volen transmetre. Cal afegir que el mateix 

Mohamed anota una mancança de l’àlbum respecte el conte popular,209 “No m’ha agradat perquè 

no ha sortit la mare dels porquets”. Aquesta seria, per tant, una relació intertextual directa (C1). 

Malgrat que només s’han classificat aquestes tres idees en aquest apartat, hi ha diverses 

qüestions relacionades, per exemple, amb la selecció d’accions o el títol, que en certa manera 

mostren com els alumnes estableixen relacions amb el conte popular Els tres porquets, fet d’altra 

banda inevitable tractant-se d’una versió que canvia el punt de vista i que busca precisament que 

el lector faci un exercici de relectura des d’una nova perspectiva.  

 

Cal destacar que en els textos sobre aquest àlbum hi ha força idees que expliciten la comprensió 

del lector (B4), encara que en molts casos estan estretament vinculades al títol de l’obra. Tres 

alumnes expressen “No he entès el títol” i en Dani hi afegeix informació: “No he entès el títol 

perquè no surt el llop”. De fet, aquesta darrera part de la idea s’ha considerat apreciació del títol 

(A8), però la primera es concep com una forma d’expressar les dificultats de comprensió. Aquesta 

idea, que deriva de la discussió, posa de manifest com el títol els genera certs desconcerts i com 

usen aquest element en relació a la comprensió del relat. Hi ha dos alumnes que mostren les 

sensacions personals que els ha produït la lectura (B3), “M’ha fet riure la història” o “Avui m’ha 

agradat la historieta”. 

 

En referència al títol (A8), tal com hem afirmat, una idea deriva de la incomprensió sobre el fet 

que al títol no s’esmenti el protagonista. En aquest sentit, també trobem l’afirmació de l’Íngrid 

que explica clarament la poca relació del títol amb la història: “No m’ha agradat gaire el títol 

perquè han posat dels tres porquets i parla més del llop”. Hi ha altres afirmacions més genèriques 

que també poden tenir una certa relació amb aquest aspecte com ara “No m’ha agradat el títol” o 

“El títol és estrany”, una idea que el mateix Ayoube ja expressava en referència a Espejo. Cal 

esmentar que la incredulitat sobre si aquesta és l’autèntica història, tal com diu el títol, genera un 

cert debat durant les discussions, moment en què molts alumnes fan explícita la seva 

incomprensió d’aquest aspecte. També entre els alumnes del segon grup hi ha idees sobre 

aquesta qüestió, fent referència a la forma del títol, “No m’ha agradat el títol perquè era massa 

llarg i massa estrany”, o a les pròpies concepcions sobre l’autenticitat de l’obra (“No m’ha agradat 

el títol perquè no és la verdadera història i la verdadera és la primera història”).  

                                                           
209 Ens referim al conte popular “Els tres porquets” en la versió del recull:  BERNAL, M.C.; CODINA, F. i FARGAS, A. 
(2008). Hi havia  una vegada... Els contes de sempre. Vic: Eumo Editorial: .54-64. 
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Pel que fa a les apreciacions globals (A1), dos alumnes defineixen el conte com a “estrany”. Es 

tracta de la Maroua i l’Ayoube que, com hem vist, usen aquest adjectiu en repetides ocasions. En 

qualsevol cas, encara que no argumenten aquesta idea, es tracta d’un adjectiu que fa evident els 

interrogants que els ha generat aquesta versió de la història i que han expressat alguns alumnes 

durant la conversa. També hi ha un infant, en Genís, que escriu que no li agrada perquè “(...) era 

molt curt”. Cal destacar que per primera vegada un alumne, l’Àlex, usa l’adjectiu “interessant”,210 

un terme poc utilitzat pels infants d’aquesta edat, per valorar globalment l’àlbum: “M’ha agradat 

perquè era molt interessant”. Per últim, trobem com la Maroua valora l’obra a partir d’una acció 

de la narració: “El conte és trist perquè es menja el porc”. Aquesta apreciació té un cert to moral, 

pel fet que es tracta d’un acte que qualifica de trist, però també és possible que derivi de la 

connexió amb el conte popular en què això no succeeix.  

 

En aquest cas hi ha quatre escrits que contenen idees basades en aspectes personals o ètics (B1), 

per exemple la Marta valora negativament que el protagonista “(...) menja hamburguesa de 

qualsevol cosa” i sembla que sancioni aquest comportament. L’Adrià escriu que “(...) el germà 

gran era molt mal educat!”, de manera que el seu judici és de caràcter moral. Ell mateix també 

escriu que “El llop no tenia la culpa. Perquè estava refredat!”, idea que també comparteix per 

escrit en Roger. Es tractaria d’una forma d’exculpar l’actitud del llop. Quant als personatges o 

elements (A7), només hi ha una afirmació, de la Patrícia, que deriva de la sensació que li provoca 

una il·lustració o una acció concreta que prové de la discussió: “El porquet gran que surt per la 

finestra, fa una mica de por”.211 Alguns alumnes del grup 2 exposen les qualitats del personatge: 

“M’ha agradat el personatge perquè el llop feia riure” o “M’ha agradat perquè el llop era avorrit 

perquè era amable”, una idea que sorgeix de la contraposició amb l’arquetip del llop en els contes 

populars.  

 

Sobre l’organització narrativa (A3), la Maroua explica “No m’ha agradat el conte perquè surt 

massa el llop”. Si bé la forma en què s’expressa aquesta idea mostra un aspecte de l’organització 

de la narració, també podria derivar de la relació entre el títol i l’obra, com hem explicat 

anteriorment, i dels lligams que l’alumna estableix a partir del coneixement del conte popular Els 

tres porquets. També és interessant la frase en què en Roger suggereix canvis en l’estructura 

narrativa: “Si hagués tingut sucre no hagués anat a la presó”. És una hipòtesi que faria canviar el 

                                                           
210 Recordem que a la pauta d’arguments apareix aquest terme però en una frase en sentit negatiu: “És poc 
interessant perquè ja se sap què passarà”. 
211 Vegeu la il·lustració a la qual es refereix a l’annex 4 (imatge 17). 
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relat i que transmet poc aprofundiment pel que fa a la interpretació de la composició de la 

història. 

 

La Maroua és l’única que escriu sobre la lletra (A4.1), en altres textos no havia esmentat aquest 

aspecte directament, i ho fa per sentenciar que “El conte té molta lletra”. Les idees sobre la 

quantitat de text han aparegut, en valoracions d’altres infants, en referència als àlbums llegits 

anteriorment. No obstant, en els altres casos sempre ha estat per referir-se a la falta de lletra. En 

aquesta ocasió, en canvi, la Maroua posa en relleu un tret que considera diferencial. 

 

És interessant destacar l’afirmació d’en Roger, que classifiquem com una qüestió sobre 

coneixements del món (B2): “És una mica estrany que el llop porti ulleres”. No destaca altres 

aspectes que formen part de la personificació de l’animal, com podria ser el vestuari, les 

actuacions o la parla, potser perquè es tracta de qüestions més habituals en els contes, en canvi el 

fet que porti ulleres és realment més sorprenent, menys comú, encara que a l’àlbum La talpeta 

que volia saber qui li havia fet allò al cap també hi havia animals representats amb ulleres.  

 

No trobem idees sobre l’apreciació temàtica (A6), la producció de l’obra (C2), el tipus de lector 

(C3) o l’acte de lectura (C4) com ha passat en la majoria de textos que valoraven les diferents 

obres.  

 

En resum, les valoracions finals d’aquesta obra ens permeten afirmar que: 

 

a) Una vegada més, els comentaris sobre el codi visual (A4.2) són molt presents per referir-

se a característiques dels personatges i també als aspectes gràfics de l’obra, com per 

exemple al format de diari. 

 

b) Hi ha força idees que expressen una certa barreja entre la incomprensió i el desconcert. 

En els textos sobre aquest àlbum és on hi ha més presència d’idees que verbalitzen la 

pròpia comprensió (B4). En aquest sentit, cal considerar que aquest àlbum presenta un 

repte interpretatiu més elevat. 

 

c) Apareixen tres relacions intertextuals explícites (C1) amb el relat tradicional. Tanmateix, la 

presència del conte popular és sempre latent, de manera implícita, a l’hora de fer 
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valoracions sobre aquest àlbum, comparant-ne el títol o les accions. Es tracta, per tant, 

d’un tipus d’idees generades per les característiques específiques d’aquesta obra. 

 

d) La selecció d’accions (A2) es fa, en general, per comparativa amb el conte tradicional o 

des d’una òptica moral o ètica, és a dir, per valorar el comportament dels personatges en 

sentits diversos. Pel que fa a les idees sobre el final (A5), la majoria també es manifesten 

en clau moral anomenant la darrera acció, de manera que només un alumne usa el terme 

“final” per referir-se a aquest element, com passava en els escrits sobre el primer àlbum 

comentat (Neda-que-neda).  

 

 

7.2.7. Reflexions sobre el corpus de textos valoratius finals (a manera de síntesi) 
 

En aquest subapartat es mostren les dades que es desprenen de les anàlisis sobre els textos 

valoratius finals tenint en compte el conjunt d’aquest corpus. Recordem que a l’inici de l’apartat 

7.2 ens plantejàvem observar detalladament: el tipus d’idees que els alumnes escriuen 

habitualment en els seus textos i si les característiques de cada obra han fet variar les idees 

escrites. Es tracta de dos temes sobre els quals es constitueixen els dos subapartats següents per 

tal de fer una mirada global a aquests aspectes, a mode de recapitulació. 

 

 

7.2.7.1. Tipologia d’idees escrites en el conjunt de textos finals  

Per observar amb més claredat la tipologia d’idees que els alumnes escriuen de manera més 

freqüent en els textos finals, s’ha elaborat el gràfic següent (núm. 7), que representa el conjunt 

del corpus de produccions finals del grup 1 (recollint la totalitat de dades mostrades en els gràfics 

1-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

 

Gràfic 7. Tipologia d’idees escrites en el conjunt dels textos finals 

 

 

Si observem el gràfic 7 ens adonem que una part important d’idees que els alumnes escriuen fan 

referència a l’apreciació de la imatge (A4.2). De fet, en tots els escrits hi ha un bon nombre 

d’idees que valoren la il·lustració o destaquen un dibuix. Malgrat que, com hem vist, alguns 

alumnes valoren negativament la presència de poc text, els afectes produïts per la imatge són 

molt comentats. Les il·lustracions sorprenen, impacten, desconcerten i poden ser un suport per a 

la creació de significats. En les poques ocasions en què ha aparegut de manera indirecta la idea 

d’autoria ha estat per destacar especialment la feina de l’il·lustrador o il·lustradora, amb qui 

senten una estreta vinculació, afirmant per exemple “M’han agradat els dibuixos perquè l’autora 

els ha fet molt bé”. No succeeix, en canvi, la valoració tan directa cap a l’escriptor o escriptora; els 

alumnes se senten més propers a l’àmbit de la creació plàstica, i n’opinen amb més facilitat, com 

veurem al llarg del proper capítol. 

 

La selecció d’accions de l’obra (A2) és un altre aspecte que apareix amb certa freqüència en tots 

els escrits. L’habilitat de destriar qüestions essencials sembla més relacionada amb el tipus de 

pràctiques escolars encaminades a demostrar la lectura d’una obra. La tria d’aquests moments 

s’associa, generalment, a la valoració positiva de les situacions relacionades amb un fet agradable, 

divertit o feliç i en canvi, en general, es valoren negativament els esdeveniments associats al 

conflicte de l’obra. Es constata que l’infant lector se sent identificat inicialment, gairebé de forma 

irreprimible, amb els fets que narra l’obra, de manera que li costa distanciar-se del que s’explica 

per anar a valorar la forma del relat. Tanmateix, també sembla que aquest fet es perpetua o 
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s’accentua a l’escola a partir de la selecció d’obres centrada, especialment, en els valors morals 

que transmeten i mitjançant el treball focalitzat en el comentari dels aspectes ètics que es poden 

derivar de la lectura.  

 

El desenllaç (A5) és el tercer aspecte més comentat en els escrits valoratius, però convé ressaltar 

que en molts casos també es fa a partir de la selecció del moment en què es resol el conflicte. La 

valoració acostuma a ser positiva si es tracta d’un desenllaç tancat i feliç, tenint en compte que 

això els satisfà i és també un aspecte propi de les seves lectures prèvies. 

 

A continuació, hi ha un conjunt d’idees que es classifiquen com a valoracions globals (A1), la 

majoria de les quals transmeten com és el conte a partir dels adjectius vinculats a les sensacions 

que provoca (“...és avorrit”, “...és trist”, “...fa riure”). Segueixen les apreciacions sobre el codi 

textual (A4.1), que de manera molt freqüent fan referència a la quantitat de text de l’obra o a la 

repetició de mots, un aspecte molt vinculat a les creences escolars; les qüestions sobre els 

personatges o altres elements concrets (A7), basades en la selecció d’alguns personatges o en les 

seves característiques i els aspectes sobre el títol (A8), per valorar-ne la forma o la relació amb el 

contingut de l’obra. 

 

Convé ressaltar que la majoria d’idees formen part del bloc sobre l’obra (bloc A: apreciacions 

globals (A1), enumeració d’accions (A2), referències als aspectes organitzatius (A3), a l’apreciació 

de codi textual (A4.1) i visual (A4.2), valoracions sobre el desenllaç (A5), sobre els personatges i 

altres elements concrets (A7) i sobre el títol (A8)).  

 

Els aspectes de caràcter més personals (bloc B: experiències personals i judicis morals (B1), 

coneixements del món (B2), sensacions que provoca la lectura (B3) i procés de comprensió (B4)),  

o sobre el fet literari (bloc C: relacions intertextuals i mediàtiques (C1), reflexions sobre les 

decisions de l’autor (C2), concepcions sobre el lector i el seu rol (C3) i sobre la lectura en un 

context social (C4)) tenen poca presència en la totalitat dels escrits. Aquests resultats estan en la 

mateixa línia dels obtinguts en el projecte pilot i es produeixen per diferents motius sobre els 

quals convé reflexionar: 

 

a) En primer lloc, cal esmentar que l’enfocament de la tasca promou les reflexions sobre 

aspectes de l’obra si considerem, per exemple, que la pauta recull més propostes en 
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referència a aquestes qüestions (text, dibuixos, personatges, apreciacions globals i títol)212 i 

que la investigadora centra les converses en aquesta direcció (vegeu cap. 8). 

 

b) En segon lloc, cal fer notar que les idees en clau personal (B1) gairebé no apareixen escrites 

de manera directa però esdevenen molt importants quan els alumnes seleccionen moments 

de l’obra (A2), ja que en molts casos ho fan des d’aquesta òptica, com ho demostra el fet que 

generalment valoren en negatiu les accions relacionades amb el conflicte i en positiu, la seva 

resolució. La majoria d’alumnes manifesten aquesta relació empàtica amb el que succeeix a 

l’obra, un tipus de recepció que exposa Colomer (2012).213 Es tracta d’un fet natural entès 

com un dels primers vincles amb les obres literàries. Tanmateix, aquest primer estadi hauria 

de donar pas a una reflexió més profunda sobre els elements constitius, que en el context 

escolar no s’acostuma a donar, almenys en referència als primers lectors.  

 

c) En tercer lloc, els aspectes sobre el fet literari, és a dir, relacions intertextuals, reflexions 

sobre l’autor o el lector (C1, C2 i C3), requereixen més capacitat crítica i una certa maduresa. 

Tot i que alguns alumnes són capaços d’elaborar raonaments en aquesta línia, comparant 

obres o expressant el rol que ha de fer el lector, es tracta d’aspectes més complexos que 

tenen poca presència. Ara bé, els casos en què es produeixen deriven majoritàriament de la 

intervenció didàctica, com s’anirà exposant en els propers capítols, i de les característiques 

pròpies de cada àlbum. El mateix que succeix amb les reflexions sobre la pròpia comprensió 

(B4). 

 

d) També es pot considerar que des de les primeres etapes de l’escolaritat els infants van 

desenvolupant unes concepcions sobre les obres literàries, provinents de les seves 

experiències lectores prèvies i de creences escolars esteses, que en alguns casos es reafirmen 

durant les converses (vegeu capítol 8). Aquestes idees es manifesten, de manera més o 

menys explícita, en afirmacions que expressen, per exemple: rebuig cap als finals oberts o 

negatius (“els contes acaben feliços!!!! I aquest acaba trist”) i valoracions negatives per la 

poca quantitat de text (“No m’ha agradat perquè surt poca lletra”), per la repetició de 

paraules (“avorrit perquè ha repetit moltes paraules”) o per les il·lustracions minimalistes, 

que els semblen poc treballades (“No m’ha agradat perquè l’autora és gandula”). 

 

                                                           
212 Vegeu el disseny de la pauta a l’apartat 5.1.3 (cap. 5 part II). 
213 Vegeu categoritzacions a l’apartat 6.2.1 (cap. 6; part II). 
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7.2.7.2. Tipologia d’idees escrites en funció de les característiques dels àlbums 

Conèixer si els trets distintius de cadascun dels àlbums han fet variar el tipus d’idees expressades 

per escrit o si, pel contrari, els alumnes mantenen les seves idees per referir-se a les diferents 

obres ens pot resultar útil per considerar la influència de la tria de lectures. Tal com s’ha pogut 

observar al llarg d’aquest apartat, cada àlbum presenta reptes interpretatius de diferent 

complexitat, associats a un tipus de missatge i a una forma de combinar diferents elements 

narratius. Cal recordar que un dels principals criteris de selecció de les obres és, precisament, la 

diversitat d’elements narratius, com ara el tipus de final, de títol o de personatges.214 

 

En aquest sentit, convé esmentar que, en línies generals, els alumnes es refereixen de manera 

recurrent a determinats aspectes de l’obra, com ara a les il·lustracions, a les accions positives o al 

desenllaç. No es perceben diferències notables pel que fa a la quantitat d’idees escrites de cada 

tipus en referència a cada obra. No obstant, s’observen particularitats sobre algunes de les 

apreciacions que es fan en cada cas, que estan vinculades a les característiques pròpies de cada 

àlbum.  

 

Per exemple, en les valoracions escrites sobre Dos fils i L’autèntica història dels tres porquets és 

on apareixen més referències al títol (5 idees en cada cas), malgrat que és un aspecte que té poca 

presència si es té en compte el nombre total d’idees. Cal recordar que els títols dels dos àlbums 

representen un repte interpretatiu, perquè són menys explícits i juguen amb les creences que pot 

tenir el lector en relació a les obres prototípiques de la literatura infantil. En aquest sentit, 

apareixen idees que exposen la descoberta del significat del títol (“dos camins són dos fils”) o la 

relació entre el títol i l’obra (“No m’ha agradat gaire el títol perquè han posat dels tres porquets i 

parla més del llop”).  

 

Sobre l’àlbum Dos fils,215 també hi ha idees que es refereixen a la textura de la coberta o al final, 

que evidencien les respostes que generen algunes qüestions específiques de l’obra, diferenciades 

de la resta d’àlbums. Quant a la coberta, les valoracions són literals, destaquen l’aspecte visual 

però no exposen el motiu pel qual els sembla interessant aquest element. Pot tractar-se, 

simplement, de la valoració d’un element composicional o bé d’un aspecte que crida l’atenció en 

relació a l’obra, tal com alguns alumnes expressen durant la conversa (vegeu cap. 8). La forma 

                                                           
214 Vegeu l’anàlisi de les obres a l’apartat 5.1.4 (cap. 5; part II). 
215 Cal tenir en compte que els textos valoratius sobre Dos fils i La lluna d’en Joan són fruit d’una relectura. Vegeu 
comparació de textos valoratius inicials i finals al cap. 10. 
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dels escrits no ofereix prou informació en aquest sentit. En el cas del desenllaç, hi ha poques idees 

que l’esmentin, però aquestes transmeten qüestions, com “li falten coses al final” o “M’agradaria 

que el final sigues bonic”, que deixen entreveure la reflexió que els provoca un final obert en 

relació a les seves lectures prèvies. Es tracta, a nivell quantitatiu, de poques idees, però que 

deriven d’un procés reflexiu més elaborat en comparació a altres casos, en què hi ha més 

referències a aquest element però tan sols per anomenar-ne la darrera acció associada a un final 

feliç. Aquest és un exemple per il·lustrar que més enllà del nombre d’idees convé valorar la 

reflexió que s’hi amaga.  

 

En el cas de les produccions escrites sobre L’autèntica història dels tres poquets, cal esmentar que 

és on apareixen amb més freqüència idees que verbalitzen les dificultats de comprensió (B4), un 

fet que posa de manifest la recepció d’aquesta obra que ofereix un repte interpretatiu més elevat. 

També hi ha més idees en referència a la comparativa d’obres que recullen qüestions que 

difereixen del conte popular. En alguns casos la forma com s’expressen fa que hagin estat 

catalogades com a selecció d’accions, malgrat que deriven de la relació entre textos. Evidentment, 

aquest tipus de reflexions sorgeixen a causa de la naturalesa d’aquest àlbum.  

 

En els textos sobre La lluna d’en Joan és on apareixen més apreciacions sobre els coneixements 

del món (B2). Aquest fet ve determinat per les característiques de l’àlbum, ja que és una de les 

obres que presenta de manera més clara una combinació d’aspectes realistes i fantàsics. El 

context de la vida d’un infant amb el seu pare pot ser proper al lector, però en canvi els elements 

fantàstics de la història els fan qüestionar la veracitat de les accions amb afirmacions que 

evidencien una certa confusió entre ficció i realitat o versemblança i fantasia. Les reflexions sobre 

la impossibilitat d’algunes de les situacions narrades són presents durant la conversa i, en alguns 

casos, es recullen per escrit. N’és un exemple la idea: “És impossible que en Joan aguantés tan 

temps a l’aigua sense respirar”.  

 

L’obra Espejo defuig els convencionalismes i per aquest motiu en les valoracions escrites hi 

consten crítiques negatives en referència, per exemple, a la presència de molt espai en blanc o al 

final, que consideren negatiu. A més, convé destacar que en les produccions escrites sobre aquest 

àlbum consten apreciacions sobre l’autor (C2), que no apareixien en altres escrits, i més 

referències al rol del lector (C3). Es tracta d’un aspecte que deriva directament dels elements 

propis d’aquest àlbum. 
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Els àlbums Neda-que-neda i La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap són dues obres de 

qualitat, però que presenten menys reptes interpretatius per als lectors de segon curs de cicle 

inicial, ja que la forma dels relats s’adiu al que és habitual en les narracions per a infants: trama 

simple, final tancat i personatges animals humanitzats, sense ús de metàfores o formes de 

llenguatge excessivament complexes. No en va, són dues de les obres que es llegeixen 

habitualment en aules d’educació infantil. Ara bé, en aquest cas, la tria es fa precisament amb la 

finalitat de poder observar si les obres que presenten aspectes que els són coneguts, i sobre els 

quals suposem que tenen més domini, fan possible l’anàlisi o la valoració més distanciada i 

aprofundida. Tanmateix, les dades mostren que les idees sobre aquestes obres estan vinculades, 

majoritàriament, a l’emoció suscitada: destacant el moment o la imatge vinculada a l’acció de 

resolució del conflicte (“quan tots els peixos s’han ajuntat” o “M’ha agradat quan s’hi ha tornat la 

talpeta el final”) i seleccionant elements o personatges (“M’han agradat les algues perquè 

semblaven arbres de color” o “M’ha agradat quan el porc ha fet caca com una muntanyeta”).  

 

Ara bé, també convé esmentar que en el cas de Neda-que-neda, l’obra presenta força 

comparacions dels elements marins i aquest és un tret característic que apareix sovint en els 

textos en què els alumnes reprodueixen, de forma literal o modificada, les frases de l’obra. Els 

alumnes també comenten aspectes específics d’aquesta lectura, com ara que el conflicte s’hagi 

resolt parcialment. De totes maneres, les valoracions són menys aprofundides que en altres casos.  

Quant a La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap, també hi ha moltes referències a les 

formes que tenen els excrements de cada animal, un aspecte que els alumnes incorporen en les 

valoracions. En aquest cas, apareixen idees que deriven de les característiques de l’àlbum com ara 

valoracions sobre el tema escatològic (A6), dues qüestions sobre les característiques del títol (A8) 

o sobre la repetició de paraules (A4.1), fent una al·lusió clara a les creences escolars. Cal destacar 

que en els escrits sobre aquests àlbums apareixen comparacions que els alumnes creen a partir 

del que els suggereix una imatge.  

 

En resum, de la relació entre la tipologia d’idees escrites i les característiques dels àlbums en 

podem concloure que: 

 

a) En línies generals, els trets distintius de cada àlbum no impliquen canvis rellevants en 

referència a la quantitat d’idees de cada tipus expressades per escrit.  
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b) Els trets específics de cada obra apareixen de manera més o menys explícita en gran part 

de les valoracions. Més enllà dels aspectes quantitatius, les idees sobre el final o sobre el 

títol en alguns casos fan aflorar reflexions diverses provocades per la naturalesa de la 

pròpia obra (per exemple sobre un títol poc explític o irònic). En alguns casos, les 

limitacions que tenen els alumnes a l’hora d’expressar per escrit les seves reflexions fan 

difícil saber les raons d’algunes de les seves idees, per aquest motiu cal recórrer a la 

conversa que ofereix algunes claus per poder establir relacions més clares entre els 

aspectes propis dels àlbums i les reflexions escrites. 

 

c) Les obres que presenten més reptes interpretatius fan que alguns alumnes expressin 

idees que contenen reflexions més elaborades, per exemple sobre el final obert de Dos 

fils. En alguns casos, les idees escrites deriven de la conversa, en què es comparteixen 

dubtes i interpretacions, com es relata en el proper capítol.  

 

7.3. ANÀLISI LONGITUDINAL DELS TEXTOS FINALS. OBSERVACIONS A PARTIR 

D’ALGUNS CASOS 
 

En aquest apartat es tenen en compte els diferents textos finals de cada alumne216 per comprovar 

si: 

1. Els alumnes varien o mantenen les idees al llarg dels diversos textos finals que elaboren. 

2. L’aplicació continuada de la intervenció didàctica –discussió, escriptura i ús de la pauta─, 

durant sis sessions consecutives, ha fet progressar l’escriptura valorativa dels infants. 

 
L’estudi no té la pretensió d’analitzar en profunditat els recorreguts individuals de cada alumne, 

però sembla interessant fer un apropament als textos finals des d’aquest punt de vista per saber 

si hi ha casos en què els alumnes persisteixen en l’ús d’uns únics termes en tots els escrits o si es 

produeixen canvis interessants després d’unes quantes sessions aplicant la intervenció educativa. 

 

De l’observació dels textos finals de cada alumne es detecta que hi ha alguns elements constants. 

En aquest sentit, hi ha infants que tenen tendència a fixar-se en determinats aspectes de manera 

recurrent. En el cas de la Cristina, per exemple, en tots els seus textos ha escrit una idea sobre les 

il·lustracions per expressar qüestions com ara: “els dibuixos són macos”, “m’han agradat molt els 

dibuixos” o “m’ha agradat el llop com estava dibuixat”. Hi ha altres alumnes que també valoren el 

                                                           
216 Vegeu el quadre amb els textos finals de cadascun dels alumnes, amb alguns elements recurrents destacats, a 
l’annex 7.2.3. 
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dibuix en força ocasions, com l’Àlex, per exemple, que destaca una imatge de l’obra en quatre 

dels sis textos elaborats (per exemple: “M’ha agradat el dibuix de la selva”). Cal dir que comença a 

fer referència a aquest aspecte a partir del segon text. A més, també es pot afegir que l’Àlex és 

l’únic infant que usa el terme “interessant”, un mot més associat al vocabulari adult, per referir-se 

a l’obra i ho fa en el seu darrer escrit.  

 

L’Íngrid també comenta qüestions sobre la il·lustració en quatre textos, ara bé, les seves 

aportacions deriven d’una observació atenta a diferents qualitats del codi visual, en casos com ara 

“m’han agradat els dibuixos perquè eren molt raros”, “No m’ha agradat gaire els dibuixos perquè 

els colors eren molt foscos” o  valorant-ne l’autoria, per exemple amb l’afirmació “M’han agradat 

els dibuixos perquè l’autora els ha fet molt bé”. Aquesta mateixa alumna aprecia el títol en quatre 

dels sis textos. Les seves aportacions en aquest sentit són interessants per com es fixa en aquest 

element per donar sentit a la lectura, apreciant-ne el tipus de relació amb el fil argumental o per 

explicitar les seves hipòtesis inicials: “M’ha agradat el títol perquè com que el conte parla de dos 

fils perquè pues per això he escrit que m’agradava”, “M’ha agradat el títol perquè s’assembla en 

el conte”, “Quan hem començat a llegir el m’esperava una mica que passés allò perquè com que 

el títol deia QUI M’HA FET AIXÒ AL CAP per això m’he pensat una mica això que buscava qui era” i 

“No m’ha agradat gaire el títol perquè han posat dels tres porquets i parla més del llop”, on a més 

esmenta indirectament l’autoria. Convé ressaltar que comença a fer apreciacions sobre el títol a 

partir de la segona intervenció didàctica en què es comenta aquest element de l’obra Dos fils, un 

aspecte característic d’aquest àlbum.  

 

Un altre cas significatiu és el d’en Gabi que comenta la seva visió del desenllaç en tres dels cinc 

textos que produeix. En un primer escrit tan sols anomena que no li ha agradat el final, en un altre 

text va una mica més enllà i aporta la seva concepció sobre aquest aspecte, “Només m’ha agradat 

el final perquè a tots els contes hi ha un final feliç”, i en la seva última valoració comenta de nou 

aquest aspecte, en aquesta ocasió amb certa contundència, per expressar el contrast amb la seva 

experiència lectora, “(...) ha set avorrit els contes acaben feliços!!!! I aquest acaba trist”. Aquest 

fet mostra una certa evolució pel que fa a la millora de la precisió amb què expressa la seva idea 

que, com veiem, manté al llarg de les sessions. 

 

Hi ha tres infants que repeteixen en dos escrits que no els agrada el conte perquè no hi ha lletra o 

n’hi ha poca. Ho expressen en Mohamed (en el text sobre Dos fils i La lluna d’en Joan), l’Oleguer i 

en Genís (La lluna d’en Joan i Espejo). Aquests dos darrers comparteixen taula en el moment 
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d’escriure les valoracions i sovint intercanvien les seves opinions. Per tant, aquesta dada ens 

transmetria la idea que aquest aspecte, que és el més comentat quan es tracta d’apreciacions 

sobre el text, és un tema recurrent per part d’alguns alumnes concrets. El mateix Oleguer també 

usa en tres ocasions el terme “avorrit” per referir-se al conte o als personatges. 

 

Pel que fa als escrits de la Maroua, els enunciats són sempre breus i els seus textos contenen 

força aspectes de la pauta,217 qüestió que desenvoluparem al capítol 9. En tres dels sis escrits 

repeteix la idea “El conte és estrany”, terme que no justifica i que denota la dificultat per 

expressar amb més concreció la seva opinió. L’Ayoube també usa aquest terme en tres ocasions, 

dues d’elles associades al títol (“El títol és estrany”) i una sobre l’obra (“El llibre és molt estrany”).  

En els seus darrers cinc textos fa referència al títol expressant que no li agrada, que és “llarg” o 

“estrany”. Els escrits de l’Ayoube són desiguals pel que fa a quantitat d’idees, curiosament 

comença elaborant un text molt llarg, en què cada frase contesta un dels aspectes que proposa la 

pauta, i continua amb textos una mica més breus. Sembla que a mesura que s’aplica la intervenció 

es va adonant que la resolució de l’activitat no requereix que es doni resposta a totes les 

qüestions de la pauta, sinó que l’objectiu és prendre nota del que cadascú vulgui destacar. També 

repeteix sovint valoracions relacionades amb els efectes de l’obra, així doncs escriu en quatre 

ocasions aspectes com “El conte fa una mica de riure” o “(...) és una mica trist”.  

 

Si ens fixem en l’evolució dels diferents textos d’en Roger, ens adonem que el seu primer escrit, 

elaborat després de la primera intervenció, conté tres idees molt separades en l’espai,218 que es 

caracteritzen per seleccionar dos moments de la narració i destacar el personatge, i en canvi en 

els altres textos diversifica la tipologia d’idees i, exceptuant una ocasió, n’escriu més de tres. Així 

doncs, comenta els dibuixos amb afirmacions com “Hi ha dibuixos una mica estranys i no gaire 

clars” o “(...) són de dibuixos animats”; repeteix en dues ocasions un aspecte de la pauta, “(...) és 

una mica de nens petits”, i es qüestiona la relació entre la ficció i la realitat en afirmacions com 

“En Joan és una mica estrany perquè jo no crec que pugui aguantar tanta estona sota l’aigua” o 

“És una mica estrany que el llop porti ulleres”. El cas d’en Roger exemplifica que es produeix una 

modificació clara entre el primer text final i les seves produccions posteriors. Aquesta idea es 

podria estendre a d’altres alumnes que també diversifiquen les formes d’expressió a partir del 

segon text, incorporant més apreciacions globals o esmentant algunes reflexions una mica més 

elaborades sobre el final o el títol. En aquest sentit, convé esmentar que això es mostra clarament 

                                                           
217 De manera freqüent usa la pauta quan escriu, com es recull en el diari d’aula (annex 6). 
218 Vegeu el text original a l’annex 7.3.2.  
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en alguns casos en què es detecten elements recurrents a partir de l’escrit elaborat en la segona 

intervenció: l’Àlex comença a usar el terme “dibuixos”, l’Íngrid fa referència al títol i en Gabi 

comenta el desenllaç. Un cas en què es mostra una modificació absoluta entre el primer text i la 

resta d’escrits el trobem en els textos d’en Gil, del grup 2. En la seva primera valoració elabora un 

resum extens i complet,219 mentre que en les seves produccions posteriors ja és capaç d’expressar 

les seves apreciacions.  

 

A manera de síntesi, de l’observació dels textos finals de cada alumne se n’extreu que: 

 
1. Hi ha alguns alumnes que de manera recurrent expressen la seva opinió sobre un mateix 

element i en un nivell d’aprofundiment similar, com per exemple la Cristina que en molts dels 

seus textos fa referència a les il·lustracions. En general, es mostra que les produccions d’un 

mateix alumne tenen particularitats que mantenen en tots els textos, per exemple l’Íngrid 

parla del  títol, en Gabi del final i l’Ayoube o la Maroua usen molt la pauta. 

 

2. Entre el text elaborat en la primera sessió de la intervenció i el que escriuen en la segona es 

mostra, en alguns casos, un canvi, que s’atribueix a la familiarització amb la dinàmica. En són 

una mostra, en diferents sentits, els textos d’en Roger, en Gabi o l’Íngrid que comencen a usar 

unes determinades formes, com ara la referència a un aspecte narratiu específic, a partir del 

segon escrit i ho fan de manera recurrent en molts dels seus textos posteriors. 

 

3. El fet d’aplicar aquesta pràctica durant sis setmanes consecutives no suposa canvis notoris 

entre els textos que es van elaborant al llarg de les diferents sessions. Cal tenir en compte que 

les dues darreres obres llegides presenten reptes d’interpretació destacats (un àlbum sense 

paraules i una versió d’un conte popular), però en general en els escrits dels alumnes no 

s’observa un increment d’ús de termes literaris concrets o de reflexions més inferencials a 

mesura que s’aplica la intervenció. 

 

 

 

 

                                                           
219 “A mi m’ha agradat molt perquè primer eren tots vermells i blancs i en Neda-que-neda era de color negre i 
després ha vingut una tonyina i se n’ha menjat uns quants i en Neda-que-neda es pensava que se’ls havia menjat 
tots però no se’ls havia menjat tots perquè els va trobar amagats i ells li van dir que no volien sortir mai més però 
en Neda-que-neda els hi va dir que era impossible que es quedessin tota la rest de la seva vida i després en Neda-
que-neda va pensar que farien alguna cosa”. 
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7.4.  RECAPITULACIÓ: ELS TEXTOS VALORATIUS FINALS 

Al llarg dels diferents apartats anteriors s’han tractat les qüestions referents al corpus de textos 

finals que, tal com es recull al capítol 6 (Part II),220 consta de: 96 textos del grup 1, que s’han 

analitzat de manera més detallada, 86 textos del grup 2, que s’han utilitzat per contrastar o 

complementar idees, i 32 escrits dels alumnes del projecte pilot, que ens han permès comparar 

els trets més significatius dels escrits produïts en petit grup i en gran grup. 

 

A l’inici d’aquest capítol es plantejaven uns propòsits específics, que han guiat l’explicació de 

l’anàlisi dels escrits valoratius, i que es reprenen a continuació per tal d’exposar, en cada cas, 

algunes qüestions destacables, a tall de síntesi.   

 

1. En primer lloc, ens proposàvem conèixer els trets característics dels textos valoratius 

sobre les lectures literàries elaborats pels alumnes de cicle inicial (7-8 anys). 

 
En aquest sentit, s’ha pogut constatar que els és difícil justificar les seves afirmacions per escrit. 

Expressen la seva valoració amb frases negatives o afirmatives en què es destaquen elements, 

formulant respostes de tipus literal, identificant aspectes o esmentant situacions. L’ús de la 

conjunció “perquè” presenta resultats desiguals i no sempre s’acompanya d’explicacions 

raonades.  

 

Alguns alumnes són capaços de formular idees reflexives, exterioritzar el propi procés de 

comprensió o mostrar la seves creences sobre diversos elements literaris. Cal esmentar, però, que 

en la majoria de casos l’escrit no reflecteix el raonament que els ha dut a fer una determinada 

afirmació, per les dificultats d’argumentar les seves opinions per escrit.  

 

2. En segon lloc, preteníem detectar el tipus d’idees que els alumnes utilitzen més 

habitualment en els textos valoratius.  

 
Sobre aquest aspecte, s’ha pogut comprovar que les idees més comentades en els diversos escrits 

valoratius del grup 1 fan referència a les il·lustracions, al final i a la selecció d’accions de l’àlbum. 

En les valoracions predominen les idees referents als elements constitius de l’obra. Les idees de 

caràcter personal, els coneixements del món o les qüestions sobre l’autor i el lector són molt 

menys presents. En els textos del projecte pilot els resultats es troben en aquesta mateixa línia. 

                                                           
220 Vegeu taula 9 (apartat 6.1; part II). 
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Per expressar la seva opinió usen poc llenguatge literari, ja que se centren en destacar accions o 

elements que no requereixen del domini de termes més precisos, malgrat que en les converses 

s’usin, en alguns casos, mots com “protagonista” o “caplletra” (vegeu cap. 8). Escriuen algunes de 

les propostes de la pauta anomenant elements com ara “títol” o “final” (vegeu cap. 9); tanmateix, 

cal fer notar que no sempre usen aquest terme per referir-se al desenllaç, sinó que en molts casos 

expliquen l’acció per valorar-la.  

 

3. En tercer lloc, teníem l’objectiu d’observar si hi ha diferències entre els textos finals 

elaborats al llarg de les sis sessions.  

 
Considerant les característiques de cada obra, es pot establir que els canvis en referència a la 

quantitat d’idees de cada tipus són molt escassos. Tanmateix, els trets diferencials dels àlbums, 

en referència als elements narratius, són presents pel que fa a l’aparició d’algun tipus d’idea 

vinculada a un aspecte específic o pel tipus de reflexions generades al voltant de determinats 

elements. Així doncs, hi ha alumnes que manifesten desconcerts en referència a un final obert 

(Dos fils), destaquen el paper del lector en una obra sense text (Espejo) o seleccionen aspectes per 

comparació entre versions (L’autèntica història dels tres porquets). Es tracta d’idees que deriven 

de les característiques de cada àlbum. 

  

El fet d’aplicar les propostes didàctiques de manera continuada implica una certa variació entre el 

primer i el segon text, pel que fa al tipus de llenguatge utilitzat i a la forma de l’escrit. No obstant, 

no hi ha canvis notoris al llarg de la resta de textos que permetin percebre una millora en els 

darrers escrits. Hi ha alumnes que expressen de manera recurrent les seves idees sobre un mateix 

element. Es tracta d’un fet que caldria tenir en compte per tal de plantejar propostes que els facin 

ampliar les seves valoracions, però sobretot vetllar perquè puguin anar més a fons en l’expressió 

de les seves reflexions. 

 

Al llarg del capítol s’ha esmentat que algunes idees escrites deriven de la discussió, de manera 

que cal fer una mirada exhaustiva a les converses col·lectives per tal de constatar com s’expressen 

les opinions oralment, si es produeixen intercanvis efectius i descobrir quina és la influència 

d’aquestes converses en la formulació de les pròpies opinions.  
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4. Per últim, preteníem constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants entre 

l’escriptura valorativa individual elaborada pels alumnes participants en el projecte pilot 

(intervenció aplicada en petit grup) i en l’actual recerca (intervenció aplicada en gran grup). 

 
En les produccions elaborades pels alumnes del projecte pilot s’observen les mateixes qüestions 

pel que fa al format i al tipus d’idees escrites, exceptuant que els textos presenten reflexions 

centrades a defensar una única posició, positiva o negativa, sobre l’obra. Un aspecte que sembla 

influït pel plantejament de la tasca en cada cas. 

 

També hi ha molta presència d’idees sobre la il·lustració i referències al desenllaç. Els canvis que 

es produeixen entre els diferents textos vénen determinats pel desenvolupament de la conversa, 

que es mostra més influent en petit grup, tal com s’exposa continuació. 
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8. LA CONVERSA COL·LECTIVA  

 
La conversa a l’aula és una de les formes més habituals d’intervenció educativa en el context del 

grup classe. Tal com s’ha exposat en el tercer capítol del marc teòric (part I), cal entendre aquest 

tipus d’intercanvi oral com a context natural d’intervenció. Es tracta d’una pràctica que té unes 

característiques específiques que la fan diferent d’una conversa espontània, encara que no totes 

les converses esdevenen activitats que permeten desenvolupar l’aprenentatge, ni existeix un únic 

tipus de conversa o discussió que es pugui aplicar en qualsevol context. Així doncs, es planteja 

quina forma d’interacció sembla més eficaç i també quin paper hi té el mestre (Ribas i Vilà, 2005). 

Per aquest motiu, en aquest capítol s’examina la conversa des de diferents perspectives per 

mostrar la complexitat d’aspectes que conflueixen en aquest tipus de pràctiques. A més de 

seleccionar i analitzar fragments de les converses que mostren el grau d’influència d’aquesta 

activitat en els escrits valoratius, es prenen en consideració aspectes sobre la mediació i el tipus 

de dinàmiques que s’estableixen en el moment d’intercanviar idees, tenint sempre present que 

les seqüències de les diferents converses són només una “fotografia instantània” (Mercer, 2006: 

63), fruit d’un moment concret. 

 

L’estudi de les discussions sobre els àlbums dutes a terme en sis sessions, tal com s’ha explicat en 

el disseny i l’aplicació de la intervenció didàctica (capítol 5; apartat 5.1.1), ha de permetre: 

 

1. Detectar fins a quin punt aquesta pràctica ha tingut influència en les valoracions escrites 

dels alumnes.  

2. Saber si les idees recollides per escrit, que deriven de la discussió, són fruit de l’intercanvi 

o provenen únicament de la pròpia verbalització (en aquests casos també s’opta per 

comprovar si hi ha hagut reforç positiu per part dels companys o de la mediadora). 

3. Conèixer la capacitat de reflexió lectoliterària que els alumnes mostren en fragments de 

converses que no es recullen en els textos valoratius. 

4. Percebre les formes de mediació més habituals que s’han dut a terme durant les 

converses literàries i valorar-ne el grau d’eficàcia en cada cas. 

5. Constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants en el desenvolupament de la 

conversa, i en el grau d’influència d’aquesta pràctica, quan s’aplica en petit grup (projecte 

pilot) o en gran grup (recerca actual). 
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En els apartats següents s’exploren els resultats de la conversa del grup 1, però també 

s’incorporen fragments de discussions, reflexions i comentaris que deriven de la mateixa 

intervenció aplicada amb l’anomenat grup 2, per contrastar o matisar algunes qüestions, tal com 

s’ha plantejat al capítol anterior. Així mateix, s’incorporen alguns aspectes de l’estudi inicial, és a 

dir, del projecte pilot, en què la conversa es duia a terme en grups de quatre alumnes (grup A i 

grup B) sobre les obres Neda-que-neda, Dos fils, La lluna d’en Joan i Espejo.221 

 

El capítol s’organitza en cinc apartats principals:  

1. En el primer, s’examina el grau d’influència de la conversa en els textos valoratius (8.1). Es 

divideix en sis subapartats que tracten aquest tema fent referència a cadascun dels 

àlbums; se segueix, per tant, la mateixa estructura del capítol anterior. 

2. En el segon, s’observa fins a quin punt les idees escrites, que provenen de la conversa, són 

fruit de la pròpia verbalització o de l’intercanvi entre companys, sigui per apropiació d’una 

idea d’altri o per construcció compartida d’un raonament (8.2). 

3. En el tercer, es mostren diferents fragments de converses que no incideixen en els textos, 

però que il·lustren el tipus de reflexions que es produeixen durant l’intercanvi, 

classificades segons si es refereixen a qüestions de l’obra, a aspectes personals o al fet 

literari222 (8.3). 

4. En el quart, es reflexiona sobre diferents formes de mediació i la seva eficàcia (8.4). 

5. En l’últim, es tanca el capítol amb una recapitulació de les idees més destacades (8.5).  

 

8.1. GRAU D’INFLUÈNCIA DE LA CONVERSA EN ELS TEXTOS VALORATIUS FINALS 

En aquest apartat s’explora el grau d’influència de la conversa en la configuració de les opinions 

personals que queden recollides en els escrits. Per fer-ho es mostren: 

 
1. Els percentatges d’influència de la conversa en l’escriptura valorativa final. 

2. Les relacions entre els fragments de conversa i els escrits sobre cada àlbum. 

 
Les dades que es recullen en els gràfics que s’adjunten a continuació són el resultat d’examinar la 

relació entre les idees que els alumnes expressen durant la discussió i les apreciacions que 

posteriorment escriuen. S’han considerat influències de la discussió aquelles idees en què la 

connexió és molt explícita perquè les valoracions es formulen en els mateixos termes en la 

                                                           
221 Vegeu seqüència de la intervenció aplicada en el projecte pilot (petit grup) i en la recerca actual (gran grup) a 
l’apartat 5.2.2 (cap. 5; part II). 
222 Vegeu codis de classificació a l’apartat 6.2.2 (cap. 6; part II). 
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conversa i en els textos; les apreciacions que presenten alguna lleugera modificació entre la forma 

pronunciada oralment i la forma escrita, però que mantenen algun element que permet 

visualitzar la influència exercida per la conversa, i, per últim, les qüestions que deriven de la pauta 

d’arguments que s’han pronunciat i expandit durant la discussió, que també s’han considerat 

influències generades per l’intercanvi oral, pel fet d’haver estat verbalitzades, compartides. No 

obstant, aquest darrer cas es tractarà detalladament al següent capítol, dedicat al grau 

d’influència de la pauta en els escrits i en les converses.  

 

Hi ha altres valoracions, però, en què l’expressió escrita s’allunya del que s’ha comentat, en 

ocasions no té cap punt en comú i en d’altres la forma que pren difereix del que s’ha expressat, 

encara que el tema hagi aparegut durant l’intercanvi d’idees. Per poder discernir clarament 

aquest aspecte, en alguns casos que podien generar dubtes s’han examinat les diferents 

produccions escrites d’un mateix alumne, per poder copsar si algunes idees que podien semblar, a 

priori, derivades d’algun tema de la discussió ja constaven en altres escrits o fins i tot en les 

produccions inicials, fet que indicaria clarament que no haurien estat idees influïdes per la 

conversa. Evidentment, aquests casos no s’han comptabilitzat com a influència de la discussió, 

com tampoc aquells aspectes que deriven directament de la pauta d’arguments sense haver estat 

expressats oralment.  

 

Els gràfics següents recullen la quantitat d’idees escrites que mostren la influència dels arguments 

compartits durant la discussió,223 en referència a cadascuna de les obres comentades, per tal 

d’observar si hi ha algun canvi com a conseqüència de les característiques de cada àlbum o com a 

resultat de l’aplicació de l’activitat al llarg de sis sessions: 

 

 

37%

63%

Gràfic 8. Influència de la conversa
Neda-que-neda

Altres

Conversa

 

                                                           
223 Vegeu l’anàlisi dels textos del grup 1 a l’annex 7.2.1 i les transcripcions analitzades de les diferents converses a 
l’annex 8.1. 

37%

63%

Gràfic 9. Influència de la conversa
Dos fils

Altres

Conversa
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40%

60%

Gràfic 10. Influència de la conversa
La talpeta...

Altres

Conversa

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc, convé destacar que els gràfics 8-13 mostren que la influència de la discussió 

col·lectiva és de mitjana d’un 60% (51% - 71%). Es tracta d’una dada força significativa tot i que  se 

situaria per sota del que es produïa en els casos de les discussions en petit grup, desenvolupades 

en el projecte pilot, en què els percentatges oscil·laven entre un 72% i un 84%. Aquesta diferència 

es deu al fet que en petit grup tots els alumnes participen més en la conversa, expressant les 

seves pròpies opinions,224 i les idees dels altres es prenen en més consideració. En aquest sentit, 

també cal esmentar que el fet de conversar en petits grups estables genera un sentiment de 

pertinença al col·lectiu, de manera que allò que es debat pren més importància per a tots els 

membres.225 

 

                                                           
224 La idea que en petit grup augmenten les possibilitats de participació de tots els membres ja és apuntada per 
Nussbaum (2005: 25), tal com s’ha recollit al marc teòric (cap. 3; apartat 3.2.1). 
225 Vegeu algunes reflexions sobre la forma de desenvolupament de la conversa en gran grup i en petit grup als 
apartats sobre “gestió del grup” (8.4.6) i “concloure la conversa” (8.4.7). 

49%

51%

Gràfic 11. Influència de la conversa
La lluna d'en Joan

Altres

Conversa

44%

56%

Gràfic 13. Influència de la conversa
L'autèntica...

Altres

Conversa

29%

71%

Gràfic 12. Influència de la conversa
Espejo

Altres

Conversa
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En segon lloc, dels gràfics també se’n desprèn que la conversa sobre l’àlbum sense text, Espejo, 

resulta més influent (un 71%) que les discussions sobre els àlbums que combinen codi textual i 

visual, que tenen una influència d’entre un 51% i un 63%. El fet que es tracti d’una obra narrada a 

través d’imatges fa que els alumnes participin activament en la lectura, explicant el que creuen 

que va succeint, a diferència del que passava en la lectura dels altres àlbums que es feia per part 

de la investigadora. D’alguna manera construeixin conjuntament les interpretacions de l’obra des 

de l’inici; una situació que explicaria aquesta lleugera diferència. També es constata que no hi ha 

un canvi important, un augment o una disminució significativa de la influència de la discussió, 

entre la primera i l’última ocasió en què s’aplica la intervenció didàctica. En qualsevol cas, convé 

analitzar de quina manera s’han produït aquests intercanvis orals que han influït els escrits 

valoratius personals de cada obra.  

 

8.1.1.  Grau d’influència de la conversa en els textos valoratius sobre Neda-que-
neda 

 
Quant a l’àlbum Neda-que-neda (gràfic 8), un dels aspectes que destaquen els alumnes en els 

seus escrits finals és la selecció d’un moment de l’obra associat a la resolució del conflicte i a una 

imatge plàstica que els resulta impactant, en què tots els peixos s’ajunten per formar un peix 

gran.226 Hi ha set alumnes que anoten aquesta idea que és expressada per l’Íngrid durant la 

conversa i que és acceptada i valorada amb entusiasme per molts alumnes, com es pot percebre 

en el fragment següent: 

 

Taula 1. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Selecció d’un moment  

199.    Íngrid: Sí que m’ha agradat quan els peixos s’ajuntaven i feien el peix gros↓  

200.    Cristina: Aquest (assenyala la pàgina) 

201.  I: Ah aquest tros↑ 

202.  Gabi i Cristina: A MI TAMBÉ (responen amb entusiasme) 

203. Gabi: A MI TAMBÉ 

204. Mohamed i Younes: A mi també 

205. Marta: A mi també 

206. Ayoube: M’agrada molt 

 

La mateixa Íngrid, que ha verbalitzat la idea, la recull per escrit utilitzant gairebé els mateixos 

termes (“M’ha agradat quan els peixos petits s’ajuntaven per fer un peix gran”). Hi ha altres 

alumnes que participen en aquest moment de la discussió, manifestant el seu acord amb la idea, 

                                                           
226 Vegeu il·lustració a l’annex 4 (imatge 11). 



286 

 

que l’escriuen d’una altra manera, com en Mohamed (“M’ha agradat perquè han fet una 

tonyina”). En Gabi repeteix aquesta qüestió oralment, al torn 275: “M’ha agradat el conte perquè 

perquè quan perquè formaven un peix gegant (...)” i aquesta valoració, expressada per ell és la 

que finalment escriurà: “(...) el peix gegant fet per peixos”. En canvi, altres alumnes que participen 

en la conversa, com l’Ayoube o en Younes, no la recullen per escrit i alguns que no intervenen 

directament en l’intercanvi oral incorporen la idea com un aspecte positiu, en són exemple els 

escrits de l’Àlex o la Patrícia; aquesta última, a més, relaciona aquest fet amb la resolució del 

problema (”(...) quan s’han ajuntat i han fet fora la tonyina”).227 D’entrada, aquesta situació 

evidencia la diversitat de relacions que es poden produir entre la discussió i els escrits i la 

complexitat d’establir associacions des d’una perspectiva únicament quantitativa. L’observació 

detallada, des d’una òptica qualitativa, dels diferents elements que intervenen en cada cas ha de 

permetre anar configurant una visió global del desenvolupament i el tipus d’incidència de la 

intervenció didàctica. 

 

Un aspecte rellevant per donar sentit a la lectura és el desenllaç. Hi ha cinc alumnes que 

destaquen el moment final de l’obra en els seus escrits utilitzant els termes amb què ho fa 

l’Ayoube en la conversa que es transcriu a continuació, destacant positivament el final feliç: 

 

Taula 2. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment - Desenllaç 

279. Ayoube: Que:: feia molt de riure quan després quan a:: els dos peixos grans es van 

espantar del peix gran i també 

280. I: Aquí↑ 

281. Ayoube: Sí  

282. Maroua i Adrià: @ 

283. Gabi: A mi també ho havia dit per XXX del final 

 

De fet, en l’última intervenció del fragment (torn 283) es pot veure com en Gabi, que 

habitualment comenta el desenllaç de les obres, reivindica el fet que ell ja s’ha pronunciat sobre 

aquesta qüestió en relació al tipus de final feliç, connectant aquest passatge de l’obra amb l’acció 

del desenllaç. Fa referència al fragment de discussió que es recull a la taula següent: 

 
 
 
 
 

                                                           
227 Aquest moment de l’obra es comenta oralment i per escrit tant en el grup 2 com en els grups del projecte 
pilot. 
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Taula 3. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Desenllaç 

64. Gabi: A mi a mi m’ha agradat el conte perquè ha tingut un final feliç_A5 

65. I: Ah mira hi esteu d’acord amb això↑_intenció d’expandir respostes 

66. Mohamed, Íngrid, Patrícia, Maroua: [Sí] 

67. Genís: [El què↑] 

68. Ayoube: [Jo el contrari] 

69. I: Torna-ho a dir que no t’han sentit prou bé_gestió d’aula 

70. Gabi: M’HA AGRADAT perquè perquè el co- perquè el conte ha tingut final feliç 

71. I: Ho sents Dani↑ho heu sentit ara que té un final feliç hi esteu d’acord↑ 

72. Tots: Sí↓ 

73. I: Si o no↑ Què més↑  

74.  Mohamed: Tots els contes [acaben així]_A5 

 

Convé destacar que, curiosament, en el seu escrit en Gabi no recull la idea en els termes en què 

ell mateix s’ha expressat durant la conversa, utilitzant l’expressió “final feliç”, sinó en els que 

utilitza l’Ayoube (taula 2, torn 279) perquè escriu que li agrada “(...) quan van espantar la 

tonyina”. En canvi l’Ayoube, que en la intervenció 68 (taula 3) expressa que pensa el contrari que 

en Gabi pel que fa al tema del final feliç, és qui finalment escriurà “El final del conte m’ha sentit 

molt divertit”, idea que demostraria una certa barreja entre un argument de la pauta228 i el que ell 

mateix expressa sobre el conte, quan afirma que “(...) feia molt de riure (...)” (taula 2, torn 279). 

En qualsevol cas, es produeix una certa confluència d’idees al voltant del final que d’alguna 

manera deriven de la intervenció didàctica. En el torn 74 (taula 3) podem observar com en 

Mohamed expressa els seus coneixements previs al voltant del desenllaç i sentencia que “(...) tots 

els contes acaben així”, fent referència al final feliç. D’alguna manera, la seva aportació sembla 

treure importància a l’opinió d’en Gabi, pel fet que no es tracta de cap element destacable sinó 

del tot habitual segons la seva experiència. Aquesta qüestió es va repetint en diferents converses, 

en què es fa visible el pes de les concepcions inicials, elaborades a partir de les experiències 

lectores, relacionades amb el desenllaç tancat i feliç propi de les primeres lectures.  

 

Respecte a la valoració del conflicte de l’obra, trobem les apreciacions de la Marta, presents en 

diferents moments de la discussió, que es recullen en la taula següent: 

 
 
 
 

                                                           
228 Fa referència a la idea de la pauta “El conte m’ha fet sentir...”. La influència d’aquest recurs es desenvolupa al 
capítol 9. 
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Taula 4. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment – Sobre el conflicte de l’obra 

78. Marta: [Però a mi no m’ha agradat perquè la tonyina s’ha menjat uns quants 

peixos↓]_A2 (idea relacionada amb el conflicte de l’obra) 

[...] 

84. Oleguer: A mi sí que m’ha agradat 

85. Mohamed: A mi sí 

[...] 

312. Patrícia: Si si hi haguessin més peixos podrien haver fet un peix encara més          

gran_A4.2 (hipòtesi del que podrien haver fet) 

313.  Dani: Ja [jo ja ho he dit]_retret entre ells 

314. Oleguer: Si [una XXX] 

315. Marta: Ja perquè [si la tonyina]  

316. I: [Escolteu]  

317. Marta: No s’havia menjat els peixos pues- _(recupera la idea sobre l’episodi que no li 

agrada)  

 

És interessant comentar que la Marta focalitza l’atenció en el moment de conflicte de l’obra (torn 

78) després de les intervencions d’en Gabi al voltant del final feliç (taula 3, torns  64-74). Aquest 

fet mostra com la Marta en certa manera posa en dubte la valoració positiva d’en Gabi, perquè 

s’ha produït un conflicte que no es pot resoldre i que evita que el resultat final sigui del tot feliç. 

Més endavant torna a repetir aquesta concepció (taula 4, torns 315 i 317), vinculada a l’emoció 

provocada per la lectura, per respondre a la Patrícia (torn 312). Planteja que si aquest fet negatiu 

no s’hagués produït, el final podria ser molt millor. Hi ha la possibilitat que les seves lectures 

prèvies presentin una resolució total del conflicte, fet que en aquest cas no es produeix. Aquesta 

idea apareix en els textos de la mateixa Marta, que a més incorpora la idea de la Patrícia (torn 

312): “M’agradaria que hi haguessin més peixos podien fer un peix molt gran”. En aquest cas es 

reflecteix com la pròpia opinió ha estat ampliada i s’ha acabat de construir a partir de la conversa 

amb una altra alumna.  

 

El comentari de la Marta també el recull en Dani (“No m’ha agradat perquè la tonyina s’ha menjat 

peixos”) i l’anoten, però en sentit contrari, l’Oleguer, que ja expressava el seu desacord durant la 

conversa (taula 4, torn  84), en Genís i en Roger (“M’ha agradat quan la tonyina s’ha menjat uns 

quants peixos”). Curiosament, aquests tres alumnes coincideixen a l’hora d’expressar per escrit 

les seves opinions sobre altres obres, com veurem en diferents moments, especialment l’Oleguer i 

en Genís que seuen a la mateixa taula i comparteixen opinions en el moment d’escriure. Aquesta 

valoració positiva del moment de conflicte és poc habitual, sembla un acte de transgressió, una 

manera de començar-se a allunyar de les obres més endolcides, que potser associen a infants més 
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petits. Tanmateix, la majoria d’alumnes valoren aquestes qüestions com a aspectes negatius de 

l’àlbum.  

 

En la taula següent veiem com la Maroua justifica que no li agrada el dibuix d’una pàgina concreta 

perquè tot és de color gris i com la investigadora intenta que els alumnes connectin aquest 

aspecte amb el sentit que es vol transmetre a través del color: 

 

Taula 5. Discussió  1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Relació dibuix i sentit del text (centrant-se en una pàgina) 

103.   Maroua: [Perquè hi ha una] hi ha això gris 

104.   I: Hi ha això gris_repetició 

105. Marta: [Perquè sembla que estigui] 

106. I: [Perquè què ha passat amb això gris↑] _intenta aprofundir en aquesta qüestió 

107. Gabi: [jo jo jo jo] 

108. I: Què ha passat amb això gris↑ deia _A4.1/A4.2  

109. Binta: Que estava molt [XXX] 

110. Cristina: [Perquè està TRIST] _A4.1/A4.2 

111. I: Perquè estava↑ (mirant a la Cristina) 

112. Cristina: Trist 

113. Maroua: Estava espantat 

114. Roger: Al fons del mar 

115. I: Estava [trist espantat] _repetició 

116.    Ayoube: Perquè el color és(..)_A4.2 
117.    I: És gris el color del mar↑ 

118.    Dani: XXX 

119.    Marta i Binta: NO 

120.    Marta: El color del mar és blau (?o algo així) 

121.    Mohamed: [Blau verd] és 

122.     I: [I doncs perquè l’ha pintat aixís] aquest senyor que ho ha fet↑_intenta 

aprofundir en les respostes més argumentades i en el fet de posar-se al lloc de 

l’autor 

123.    Dani: Perquè [XXX] 

124.    Íngrid: Perquè:: [estava trist] _ A4.1/A4.2 (relació color amb estat d’ànim) 

125.    Cristina: [Estava trist] _ A4.1/A4.2 

126.    Marta: Està trist _ A4.1/A4.2 

127.    I: I ho ha volgut fer així per dir que estava trist↑ 

128.    Cristina, Íngrid i Marta: (assenteixen amb el cap) 

 

Hi ha quatre alumnes que recullen una idea que es pot vincular amb el fragment de conversa 

anterior. En Dani i l’Ayoube escriuen simplement que no els agrada “el color gris” o “aquella 

pàgina gris”. D’aquesta manera exposen una valoració lligada a un color o a una imatge que 
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probablement associen al moment que viu el protagonista; no obstant, de la formulació del seu 

text no se’n deriva amb claredat el motiu pel qual s’expressen en aquest sentit. Aquesta situació 

evidencia que la conversa ofereix més informació sobre les interpretacions dels alumnes. La 

Marta, en canvi, sí que manifesta que no li agrada “quan s’ha quedat sol” i la Patrícia, l’única que 

valora positivament aquest moment, copia literalment la frase d’aquesta pàgina de l’àlbum. Es 

tracta d’una idea que també comenten oralment els alumnes d’un grup que participa en el 

projecte pilot, fet que evidencia el tipus d’inquietuds i de recepció que poden tenir els lectors 

d’aquesta franja d’edat (vegeu taula 48, apartat 8.2). 

 

Una qüestió que apareix sovint en els textos valoratius d’aquest àlbum és la selecció d’un 

element. Es tracta d’idees, com hem vist, que destaquen la medusa o la llagosta. L’anàlisi de la 

discussió ens mostra que aquesta elecció es fa, no tant pel rol de l’element en la història sinó més 

aviat pel dibuix que el representa. En Roger expressa que no li agraden els dibuixos (torn 130) i la 

investigadora demana als companys què pensen sobre aquest tema (torn 136), intentant expandir 

les respostes; aquestes intervencions, però, lluny de promoure la reflexió sobre el codi visual, 

generen que la majoria d’alumnes seleccionin un dibuix, especialment de la medusa i de la 

llagosta: 

 

Taula 6. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Selecció d’un element 

130.  Roger: A mi no m’ha agradat perquè- 

131.  I: Escoltem-lo si us plau 

132.  Roger: Perquè no m’han agradat els dibuixos_A4.2 

133.  I: No t’han agradat els dibuixos↑ 

134.  Roger: No 

135.  Mohamed, Younes i Dani: @ 

136. I: Què en penseu dels dibuixos els altres doncs↑ 

[...] 

139.  Marta: [Aquest no] aquest dibuix no m’ha agradat  

140.  I: Aquest no però- 

141.  Binta: A MI TAMPOC 

142.  Maroua: [No m’ha agradat XXX] 

143.  Marta: [A mi m’agraden] tots els altres menys aquest 

[...] 

153.   Mohamed: [A mi el de la medusa] 

[...] 

159.  Binta: [A MI M’AGRADA] AQUEST perquè ja estava pintat [de molts colors la         

medusa]_A4.2 (argumentada) 

160.  Maroua: [A mi també m’agrada] A MI TAMBÉ [A MI TAMBÉ] 
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161.  Mohamed: [Sí] 

162.  Marta: [A MI M’HA AGRADAT] la medusa 

[...] 

170.  Genís: A mi el de la llagosta_A4.2 (selecció d’un dibuix) 

171.  I: La llagosta t’agrada↑ 

172.  Genís: (fa un gest afirmatiu amb el cap) 

173.  I: Què deia de la llagosta↑_busca relacionar el dibuix amb el text 

174.  Dani: Que era més gran que el peix 

175.  I: (fa el gest de donar voltes amb el dit índex) 

176.  Oleguer: Que anava donant voltes 

177.  I: Dóna voltes [com un molí] 

178.   Ayoube: [“Una llagosta que donava voltes com”- ] 

 

En realitat, la proposta de selecció d’un dibuix prové de la pauta d’arguments i respon a la 

impressió personal d’una imatge, però també a la seva observació detallada, pel fet de relacionar-

la amb un determinat moment de la narració. En aquest cas, la Binta recull l’aportació d’en 

Mohamed, que destaca la medusa, i aporta una justificació basada en el fet que estava pintada de 

molts colors (torn 159), idea que ella mateixa escriu després de la discussió: (“(...) la medusa 

perquè era de molts colors”). L’Àlex escriu la valoració sobre la llagosta i hi inclou la comparació 

que apareix al llibre i que la investigadora pretén recordar (torns 170-178): “M’ha agradat la 

llagosta que donava voltes com un molí”. 

 

Com hem vist en l’anterior capítol, un element interessant pels alumnes és la il·lustració. En 

aquest cas la Cristina, que sovint es refereix al codi visual, comenta “A mi m’ha agradat molt 

perquè els dibuixos són molt macos” (torn 38 - annex 8.1.A) i ella mateixa escriu aquesta idea. 

L’Ayoube també recull per escrit aquesta qüestió: “M’agraden molt els dibuixos que ha fet el 

senyor que ha fet el llibre”, tot i que en realitat durant la conversa expressa que li agraden “els 

colors dels peixos” (torn 90 - annex 8.1.A). Sembla, per tant, que l’afirmació deriva de l’apreciació 

de la Cristina, unida al comentari que fa la investigadora al torn 122 (taula 5), en què pregunta 

explícitament per les decisions que ha pres “el senyor que ho ha fet”. L’Íngrid escriu una opinió 

sobre els dibuixos, com hem vist en el capítol 7, per qualificar-los de “raros”, però aquesta 

apreciació no sembla derivar de la discussió sinó més aviat d’una valoració personal més 

aprofundida. La Cristina també fa una observació curiosa al final de la conversa sobre l’àlbum 

Neda-que-neda: “Les pedres com que són rodones i amb un forat al mig sembla que siguin 

dònuts” (torn 341). Es tracta d’un comentari que ella escriu, com es recull en l’anterior capítol. 

Aquesta idea també apareixia en el text d’un dels alumnes del projecte pilot. Es tracta d’un 

aspecte anecdòtic, però la coincidència fa reflexionar sobre quins són els elements que els infants 
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d’aquesta edat tenen més presents a l’hora d’establir connexions o comparacions entre les 

imatges i la seva realitat. A més, aquesta qüestió genera rialles amb les quals s’acaba la discussió 

sobre aquesta obra.  

 

En Younes és l’únic que escriu en el seu text final que li ha agradat l’obra “(...) perquè Neda-que-

neda era molt espavilat”, una idea que ell mateix verbalitza durant la discussió: 

 

Taula 7. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Sobre el protagonista 

221. Younes: A a a mi m’agrada perquè a::: el::: el peix negre tenia molta era molt espivi-  

espavilat _A7 

222.   I: Ostres i tant hi esteu d’acord↑ 

223.   Tots: Sí 

224.   Binta: AH A MI M’HA AGRADAT- 

 

L’apreciació que fa en Younes (torn 221) sobre les qualitats del protagonista és una mostra de 

com la verbalització pot ser útil per a un mateix, perquè en aquest cas no hi ha cap altre alumne 

que anoti aquesta idea, encara que cal considerar l’elogi de la investigadora com un element que 

pot haver reforçat la seva idea, així com els comentaris dels companys.229  

 

En altres casos, les opinions personals expressades durant la conversa no tenen incidència en els 

propis escrits, però sí en els textos produïts pels companys. N’és un exemple la idea que expressa 

la Binta, “(...) m’agraden molt les coses que viuen al mar els animals” (torn 32), una qüestió que 

d’alguna manera l’Ayoube hauria modificat per escriure: “M’ha agradat que estigui al mar”. Una 

altra mostra és l’aportació oral que fa la Patrícia a l’inici de la conversa al·ludint a les aventures 

que presenta l’obra: 

 

Taula 8. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment - Aventures 

12. Patrícia: Perquè està ple d’aventures té té una aventura el peix i:::: _A1 

 [...] 

15. Patrícia: I a mi m’agraden molt les aventures_A1 

 

                                                           
229 Vegeu l’apartat 8.2.1 sobre la influència de la verbalització i l’efecte de l’elogi dels companys i l’apartat 8.4 
sobre la mediació. 
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El terme “aventures” es vincula sovint a la narrativa literària i s’associa especialment a obres 

infantils i juvenils.230 Es tracta d’un mot que no apareix en cap altra discussió posterior, fet que 

ens indica que és un terme que, almenys en el cas de la Patrícia, és conegut i en certa manera 

interioritzat com a forma habitual per emetre un judici literari. Curiosament, aquest aspecte pren 

rellevància en el projecte pilot pel fet que en Miquel reconeixia, a l’inici de l’experiència, que 

sempre valorava les obres segons si hi havia aventures, que era l’únic que sabia justificar en 

positiu o negatiu.231 Aquest fet reforça la idea que és habitual que els lectors en aquesta franja 

d’edat utilitzin aquest terme per referir-se a les obres, sigui per influència de l’entorn escolar, 

familiar o mediàtic. El cas és que sembla un aspecte sobre el qual els és còmode pronunciar-se: 

s’adonen que és un terme vinculat a la literatura, i per tant perceben que estan fent un judici des 

d’aquesta perspectiva, sense haver d’aprofundir en interpretacions més complexes, que 

requereixen una lectura més atenta i una capacitat d’expressió més precisa. Una valoració global 

que és recollida per en Dani (“M’ha agradat l’aventura que ha fet”) i en Gabi (“M’ha agradat molt 

la seva aventura”) i que en canvi la Patrícia no anota en el seu escrit valoratiu.    

 

Les converses del projecte pilot que influeixen els escrits sobre aquest mateix àlbum també giren 

al voltant de la selecció d’elements, com la medusa o la llagosta, i de la valoració de les 

il·lustracions. Un aspecte diferencial és que comenten la tècnica de la il·lustració, assenyalant que 

l’autor deu haver utilitzat esponges per crear-les (vegeu taula 125, apartat 9.1); en canvi, no 

aprofundeixen en els matisos sobre el conflicte inicial i valoren el desenllaç com a positiu. En 

qualsevol cas, no hi ha diferències significatives entre el tipus de temes comentats que els 

alumnes escriuen. Tanmateix, la conversa en petit grup influeix tots els textos de manera més 

evident. 

 

En resum, de l’anàlisi de la relació entre la conversa i els textos valoratius sobre aquest àlbum cal 

destacar que: 

 
a) Els alumnes comenten i anoten aspectes sobre la il·lustració, sobre les situacions de 

conflicte de l’obra i sobre el final; idees que tenen molta presència en el conjunt de 

textos.  

 

                                                           
230 Recordem que el mot “aventures” apareix al títol d’un gran nombre d’obres de literatura infantil i juvenil, com 
ara: Les aventures de Tom Sawyer o Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, Les aventures d’en Pinotxo 
de Carlo Collodi, Aventures extraordinàries d’en Massagran de Josep Maria Folch i Torres, Les aventures d’en 
Tonino l’invisible de Gianni Rodari, etc. 
231 Vegeu el relat de l’experiència del projecte pilot a l’apartat 4.2.2. (cap. 4; part II). 
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b) L’observació de la relació entre converses i textos valoratius permet entendre millor els 

raonaments que han provocat que els alumnes facin determinades afirmacions. Per 

exemple, la conversa sobre el desenllaç mostra amb més claredat que els alumnes 

conceben el final feliç com a propi dels contes (taula 3), un fet que no es manifesta tan 

clarament en els escrits.  

 

c) Les idees que s’anoten amb freqüència parteixen del comentari oral d’un alumne que rep 

elogis o confirmacions dels companys, com s’exemplifica en la situació de la taula 1 o de 

la taula 6 (vegeu aquesta qüestió a l’apartat 8.2). 

 

8.1.2. Grau d’influència de la conversa en els textos valoratius sobre Dos fils 

Pel que fa a l’àlbum Dos fils, la discussió es produeix després d’una relectura232 de l’obra i l’opinió 

dels alumnes sobre aquest fet apareix tant en la conversa com en alguna valoració escrita: 

 

Taula 9. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Sobre la relectura 

29. Dani: XXX per què hem llegit el mateix conte↑ _experiència de relectura 

30. I: T’agrada-  

31. Dani: No no m’agrada (fa el gest de negació amb el cap)  

32. I: Ah no t’agrada haver-lo tornat a llegir 

33. Binta: Ja:: a mi tampoc 

34. Maroua: Ni a mi 

35. I: L’heu entès una miqueta millor o no↑  

36. Alguns alumnes: Sí 

 

En Dani i la Binta recullen aquesta idea, que ells mateixos expressen oralment (torns 29 i 33), en 

els seus escrits (“No m’ha agradat perquè hem tornat a llegir aquest conte”) i l’Oleguer també 

anota aquesta qüestió encara que no l’hagi comentat. En aquest cas no valoren l’obra sinó l’acte 

de lectura dut a terme. La tasca de relectura, com hem comentat, és poc habitual a les escoles, 

més enllà que aquesta obra els pugui haver agradat més o menys i per això mostrin el seu 

desacord a l’hora de tornar-la a llegir, els alumnes se sorprenen de rellegir-la.233 La investigadora 

pregunta si l’han entès més bé (torn 35), intentant que s’adonin d’una de les funcions que pot 

tenir rellegir, com és el fet de comprendre millor o d’altra manera els textos. Un altre aspecte 
                                                           
232 Vegeu el plantejament de l’experiència a l’apartat 5.1 (cap.5; part II). L’anàlisi completa de la intervenció 
didàctica amb les obres rellegides es desenvolupa al cap. 10. 
233 La pràctica de relectura es valora de manera diferent en el gran grup que en el petit grup (projecte pilot). 
També es debat aquesta qüestió en el grup 2 en què hi ha alumnes que manifesten les diferències en la recepció 
de l’obra. Es comenten aquests aspectes a l’apartat 10.1. 
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estretament vinculat a les pràctiques escolars és la valoració de l’obra tenint en compte la seva 

extensió, especialment la quantitat de lletra: 

 

Taula 10. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Codi textual (extensió) 

17. Roger: Que és molt curt  

18. I: És molt curt creus↑ 

19. Tots: SÍ 

20. Mohamed: Té poca lletra _A4.1  

21. I: Té poca lletra _repetició 

22. Tots: Sí 

23. Adrià: Ja 

24. I: Penseu que té poca lletra:: us hauria agradat que fos més llarg↑ 

25. Tots: Sí 

 

En la taula anterior es mostra com en Roger fa una valoració centrada en la idea que és un conte 

curt (torn 17), una qüestió que després escriuen el mateix Roger, la Maroua i la Patrícia. A partir 

d’aquesta afirmació, en Mohamed expressa que es tracta d’una obra amb poca lletra (torn 20), 

una idea que en aquest cas només ell recull per escrit i que, a més, ja comentava en la seva 

valoració inicial, com veurem al capítol 10. En valoracions d’altres àlbums podrem observar com 

es tracta d’una opinió que algun altre alumne també expressa oralment i per escrit. Es tracta de 

dues apreciacions vinculades als aspectes que tradicionalment s’associen als textos per a infants 

més petits, una idea que el mateix Roger també escriu en el seu text: “Veig que [és] un conte una 

mica de nens petits”. Una qüestió que selecciona de la pauta, com es mostra al capítol 9. Convé 

comentar que la concepció sobre la llargada del conte també pot tenir una certa connexió amb el 

tipus d’apreciacions sobre el final que inicia el mateix Roger: 

 

Taula 11. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Sobre el desenllaç 

124.   I: Podria ser eh↑ _pretén no donar afirmacions tancades què més↑ el: el final(..) 

què en penseu d’aquest final↑(3 s.) _A5 (P) 

125.   Roger: Que hi falten coses _ A5 (apreciació d’un final obert) 

126.   Patrícia: Sí 

127.   Binta: [Hi falta un final feliç] _ A5 

128.   I: [Li falten coses↑] 

129.   Binta: Que acabi amb final feliç   

130.   I: Li falta que acabi amb final feliç↑ 

131.   Binta i Roger: Sí 

132.   I: Ho penseu també això↑ 

133.   Mohamed: Sí 
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La conversa que es mostra en la taula anterior recull com en Roger creu que falten coses al final 

(torn 125), ja que es tracta d’un desenllaç obert, i com la Binta replica que hi falta un final feliç 

(torn 127). Una vegada més, les concepcions prèvies prenen pes i esdevenen essencials a l’hora 

de fer interpretacions i de construir valoracions sobre les obres. Aquesta idea l’escriuen, de 

formes diverses, el mateix Roger que manté el que ell ha expressat, “Trobo que li falten coses en 

el final”, en Gabi que només esmenta que no li agrada el final i l’Àlex que escriu el seu desig: 

“M’agradaria que el final sigues bonic”. L’Ayoube repeteix aquesta idea durant la conversa, 

afegint-hi, precisament, aquest matís referit al fet que voldria que fos divertit, “(...) m’agradaria 

que el final que sigui un final::: divertit↑que faci riure”234 (taula 12, torn 210), i també la recull per 

escrit, “M’agradaria que acabés el conte molt feliç”. Es tracta, per tant, d’una idea que repeteixen 

diversos alumnes en diferents moments. De fet, precisament l’apreciació de l’Ayoube obre la 

conversa sobre el sentiment que produeix la història: 

 

Taula 12. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Sensacions de la lectura 

210. Ayoube: Que m’ha agradat m’agradaria que el final que sigui un final::: divertit↑que 

faci riure_què li agradaria 

211. I: Que faci riure i aquest et sembla que fa riure o no↑ 

212. Ayoube: (fa el gest de negació amb el cap) 

213. I: No fa riure 

214. Dani: XX si faci riure XX 

215. I: Fa fa riure aquest conte↑ 

216. Tots: No 

217. Adrià: Però un dia 

218. I: Què fa doncs↑Si no fa riure què fa↑ 

219. Adrià: Normal _B3 

220. Ayoube: m:: normal 

221. Binta: Tristesa _B3 

222. I: Fa tristesa↑_pregunta que fa canviar la idea de la Binta (torn 225) 

223. Ayoube i Dani: No 

224. Dani: Normal m:: 

225. Binta: Bueno no gaire 

226. Gabi: Avorriment _B3 

227. Adrià: Avorriment  

228. Dani: Avorriment 

229. Mohamed: Avorriment 

 

                                                           
234 Ho pronuncia inicialment en forma de pregunta, com si dubtés del terme “divertit” per acabar afirmant “que 
faci riure”. 
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En la taula anterior podem observar com els alumnes expressen les sensacions que els provoca la 

lectura, a partir de les preguntes que els fa la investigadora. Aquesta conversa genera que alguns 

d’ells escriguin opinions sobre aquesta qüestió. És el cas d’en Gabi, que anota que no li agrada 

que el conte sigui avorrit, tal com ell mateix ha manifestat durant la discussió (torn 226); en 

Roger, que no participa de la conversa però que escriu aquesta idea, i la Binta que també valora 

que “el conte era avorrit” malgrat que ella ha afirmat que li produïa tristesa (torn 221). En aquest 

darrer cas, sembla que canvia d’idea induïda per la pregunta de la investigadora (torn 218 i 225). 

Convé ressaltar que la Maroua, tot i que no intervé directament en la discussió, recull per escrit 

una idea que sembla rebre la influència del que expressa la Binta (torn 221), perquè afirma que 

“el conte és com una tristesa”, apreciació que en certa manera evidencia la dificultat de catalogar 

de forma contundent les emocions que provoca el relat, com es mostra durant la conversa. 

L’Ayoube, a més, també escriu “El conte no fa riure, tristesa ni vergonya”, una idea que sembla 

derivar de les reflexions personals que li pot haver generat aquesta conversa. 

 

Quant al final, també elaboren interpretacions sobre la darrera frase de l’àlbum que té un sentit 

metafòric: 

 

Taula 13. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Sobre el final 

178. I: Què vol dir aquest final↑va algú dels que no ha dit res Marta↓(alcen la mà en Gabi i 

l’Oleguer) quan diu aquest final “el seu tren encara no ha arribat a la fi del seu trajecte” 

què vol dir↑(alcen la mà la Patrícia, la Cristina i en Genís) 

179. Adrià: QUE ENCARA NO HA ACABAT EL SEU TRAJECTE DE TREN 

180. I: No ha acabat el seu trajecte de tren i en Gabi què ens vols dir↑  

181. Gabi: Que que que no ha acabat el camí 

182. I: No ha acabat el camí↑ 

183. Dani: No l’ha acabat perquè [pot anar a més llocs] 

184. Roger: [Pot escriure més coses] 

185. I: Pot escriure més coses pot anar a més llocs què més Oleguer↑(l’Oleguer té la mà 

alçada) 

186. Oleguer: Que sempre va fent el mateix camí i això:: 

187. I: Ah vol dir que l’endemà no (fa el gest de repetició amb la mà) sempre va fent el 

mateix camí (la Cristina i la Patrícia abaixen el braç) 

188. Genís: I tu Genís què ens vols dir↑  

189. Genís: (fa el gest de negació amb el cap) 

190. I: Se te n’ha anat del cap↑ 

191. Dani: Sempre se te’n va del cap (mirant en Genís) 

192. I: [Perquè el fem esperar massa] 

 



298 

 

La idea que comenta l’Oleguer (torn 186), relacionada amb la frase final de l’obra, l’anoten per 

escrit en Genís, que sembla que vol intervenir en la discussió malgrat que finalment no ho fa 

(torns 188-190), la Patrícia i l’Íngrid. El mateix Oleguer, en canvi, no l’escriu tot i haver-la 

expressat, a diferència del que feia en el primer text valoratiu, elaborat després de la primera 

lectura de l’àlbum.235 

 

Hi ha altres aspectes que provenen de la verbalització personal i que poden influir valoracions 

d’altres companys. És el cas de l’apreciació que fa oralment en Dani sobre l’espai on s’emmarca la 

narració,  l’Àfrica, un lloc que es presenta amb cert exotisme i que desperta l’interès dels lectors: 

 

Taula 14. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Espai 

244. Dani: Això és Àfrica  

245. I: És Àfrica↓Molt bé:: Mohamed (li crida l’atenció) 

 

Aquesta apreciació personal, que és elogiada per la investigadora, sembla que influeix a en 

Mohamed, que no intervé directament en la conversa però escriu la valoració positiva següent: 

“M’ha agradat perquè ha sortit l’Àfrica”.  

 

Els aspectes visuals són llargament comentats pels alumnes. Una mostra d’això és la conversa 

sobre els colors i la forma de representar el cel.236 Es tracta d’una idea que es comenta en sentits 

diversos: 

 

Taula 15. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Codi visual 

134.  Dani: Però què és això blau↑ 

135.  I: Què és això blau↑ 

136.  Gabi: La nit 

137.  Cristina: El cel 

138.  Tots: EL CEL 

139.  Patrícia: Amb la lluna a:::m::: a la foscor mira cap a terra i la lluna fa una mica més  

clar 

140.  I: És el cel:: aquí és de nit eh el cel↑ (mentre passa pàgina) 

141.  Binta: I aquí és de dia 

142.  Dani: Aquest blau:: per què aquest blau és diferent de l’altre↑ 

[...] 

193. Binta: [A mi m’agrada] m’agrada més a l’altre puesto que aquest (passa les pàgines de 

                                                           
235 Vegeu textos inicials i finals a l’annex 7 i al capítol 10. 
236 Vegeu il·lustració a l’annex 4 (imatge 1). 
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l’àlbum) 

194.  Dani: Per què aquests dibuixos són negres↑ no aquest no aquest (la investigadora 

passa la pàgina) 

195.  Binta: Aquest de color blau 

 

En la taula anterior observem com els alumnes van expressant les seves opinions per intentar 

respondre a una pregunta plantejada per en Dani. Hi ha alumnes, com la Patrícia (torn 139), que 

exposen explicacions que parteixen del seu coneixement de la realitat, d’altres se centren en 

l’apreciació estètica del color. La Binta verbalitza la seva opinió (torns 193 i 195) i és aquesta 

apreciació personal la que escriu en el seu text valoratiu posterior: “M’ha agradat el cel blau clar”. 

 

La textura de la coberta és un dels aspectes que més els crida l’atenció des de l’inici de la 

conversa. Es tracta d’una idea que apareix en diferents moments de la discussió: 

 

Taula 16. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Paratextos/coberta 

2. Binta: Està cosit aquest conte↑ (acostant-se a la investigadora i tocant el llibre que té a 

les mans) _ A4.2 (paratextos) 

3. I: Està cosit cosit↑ està cosit ella diu (mirant els altres nens) 

4. Binta: Sembla com si estigués cosit 

5. Tots: A veure (s’apropen a tocar el llibre) 

                       [...] 

54.  I: Com es diu aquest conte↑_intenció de facilitar que relacionin el títol amb la coberta 

55.  Tots: DOS FILS 

56.  Dani: Per això hi ha fils (la investigadora fa un gest apujant les espatlles)  

57.  Mohamed: Ah per això està cosit 

 

Malgrat que la Binta és una de les alumnes que mostra més entusiasme per aquesta qüestió, no fa 

cap referència a aquest aspecte en la seva valoració escrita. En Mohamed, que també intervé en 

la conversa (torn 57), escriu “M’ha agradat perquè està cosit amb fils” i la Marta valora aquest 

aspecte de manera negativa, “No m’ha agradat la tapa del conte”, encara que no expliqui el motiu 

de la seva afirmació. En qualsevol cas, les primeres impressions de l’àlbum es desprenen dels 

anomenats paratextos, més concretament dels peritextos, a partir dels quals els lectors fan 

hipòtesis sobre el contingut de l’obra o elaboren judicis des d’un punt de vista estètic. En el 

fragment següent es mostra com, a partir d’una pregunta recurrent de la investigadora sobre el 

motiu pel qual la coberta té aquesta textura, els alumnes ofereixen respostes diverses, algunes de 

les quals s’analitzaran més endavant (apartat 8.3.3.). Una d’elles és la que relaciona més 



300 

 

directament aquest fet amb el contingut de l’obra i és la que alguns alumnes escriuran en les 

seves valoracions: 

 

Taula 17. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Relació títol i coberta 

59.   Patrícia: Jo sé perquè han ficat aquest títol_A8 

60.   I: Per què han posat aquest títol↑ 

61. Patrícia: Perquè segueix dos ff:: dos camins i els hi diu fils_A8  

62. I: Als camins ell els hi diu fils(.) per què els hi deu dir fils ell↑ 

63. Binta: AH JA HO SÉ (aixeca la mà) perquè està cosit amb fils 

64. Dani:@ 

65. I: La tapa està cosida amb fils↑ però per què n’hi diu dos fils en aquests camins el 

nen↑ 

66. Patrícia: Perquè és com un fil d’aquells que:: que:: va fent:: (fa el gest d’anar creuant 

el dit índex i el cor) 

67. I: Què vol dir aixins que va fent (imita el gest de la Patrícia) 

68. Dani: Perquè el conte està fet de fils 

69. Binta: Jo ja sé jo ja sé perquè està cosit 

70. I: Però la Patrícia ens està explicant per què deu ser d’això que el nen li diu dos fils 

71. Genís: Els dos fils del XXX 

72. I: Els dos fils [del camí] 

73. Dani:[Potser] tot el conte està fet de fils 

 

En la taula 17 es recull un fragment de conversa en què alguns alumnes relacionen el títol de 

l’obra amb el material de la coberta i també transmeten la relació metafòrica que s’estableix a 

l’obra entre els fils i els camins. És en aquest sentit que s’expressa per escrit la Cristina: “dos  

camins són dos fils”. L’Íngrid valora positivament el títol, mostrant la relació amb un aspecte del 

contingut: “M’ha agradat el títol perquè com que el conte parla de dos fils perquè pues per això 

he escrit que m’agradava”. En Genís també escriu una valoració sobre el títol : “M’ha agradat el 

títol perquè m’agraden els fils”. No obstant, no es pot afirmar rotundament que aquesta darrera 

valoració hagi estat influïda per la discussió, motiu pel qual no està inclosa en el percentatge 

d’influència de la conversa, perquè sembla més vinculada a preferències personals allunyades del 

que s’expressa oralment.237  

 

Cap al final de l’intercanvi oral sobre aquest àlbum, es fa referència al pare i al germà del 

protagonista, dos personatges que no apareixen directament a l’obra. La investigadora pregunta 

on deuen ser aquests personatges (torn 230): “I quan parlava dels seus (.) del seu germà i el seu 

                                                           
237 Una dificultat en aquest sentit és la impossibilitat de desxifrar el que ell mateix ha expressat en el torn 71 de la 
conversa (annex 8.1.B).  
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pare on deuen ser↑”. Les respostes són diverses, apuntant que són darrere les muntanyes238 o a 

una altra estació, com veurem més endavant (apartats 8.3.2.1 i 8.4.3). En Gabi anota “No m’ha 

agradat (...) el seu germà i el seu pare no han sortit a la història”; es tracta d’un moment comentat 

durant la conversa que deixa intuir, implícitament, el deix dramàtic de la narració, encara que 

l’escrit no reflecteix realment el tema que s’ha discutit, és a dir, el motiu pel qual aquests 

personatges no apareixen. El darrer comentari prové de la pregunta que fa la Patrícia mentre 

assenyala un dibuix: “(...) què és això↑” (torn 248) i molts alumnes responen rient: “un gos”. 

Només en Roger reprèn el tema d’aquest personatge en el seu text: “Hi ha personatges estranys 

com el gos”. 

 

En el projecte pilot, l’acte de relectura no rep cap comentari negatiu i les apreciacions sobre el 

text no són per valorar la manca de lletra sinó per fixar-se en les onomatopeies.239 En qualsevol 

cas, apareixen comentaris semblants pel que fa a la representació del cel o a les qualitats de les 

il·lustracions. Una vegada més, les intervencions de la conversa són molt presents en els textos 

valoratius. 

 

En resum, l’observació de les converses influents sobre aquest àlbum, que es rellegeix, ens 

permet afirmar que: 

 
a) Es produeixen reflexions una mica més elaborades, comparant-les amb el que s’ha 

mostrat en el cas de Neda-que-neda, perquè deriven de desconcerts al voltant de reptes 

que presenta l’obra. En són exemple les idees al voltant de la relació del títol amb l’obra 

(taula 17) o sobre la forma del desenllaç (taula 11).  

 

b) En la mateixa línia, a més dels aspectes més comentats habitualment, com les 

il·lustracions o el desenllaç, també apareixen aspectes específics com les mencions a la 

coberta o a l’espai on succeeix l’acció.  

 

c) Les qüestions comentades que s’anoten acostumen a derivar d’idees que reben la 

conformitat o l’ampliació dels companys, com s’exemplifica a les taules 10 i 11 (vegeu 

apartat 8.2). 

 

                                                           
238 Vegeu il·lustració a la qual fan referència a l’annex 4 (imatge 3). 
239 Vegeu apartat 8.3 i capítol 10. 
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8.1.3. Grau d’influència de la conversa en els textos valoratius sobre La talpeta 
que volia saber qui li havia fet allò al cap 

 
Quant a l’àlbum La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap, la discussió es produeix 

després de la lectura en veu alta de l’obra per part de la investigadora. Un dels aspectes que més 

crida l’atenció dels lectors és el fet que tracta un tema que podem considerar, d’alguna manera, 

tabú o almenys poc present en altres obres.  

 

Taula 18. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment- Final, tema i sensació de la lectura 

18. Ayoube: Fa molt de riure el final _A5 

19. Adrià: És que FEI és que parlava de ca és que parlava de cagar _A6 

20. Binta: De fer caques 

21. Alguns alumnes: @↓ 

22. Maroua: Ja fa molt riure 

23. Ayoube: I també el final fa molt de riure perquè era tan petita la caca com un pollet 

_A5 

24. I: Era tan petita la caca- 

25. Adrià: No més petita que una puça 

 

En la taula anterior es reflecteixen les idees més comentades, tant en la conversa com en els 

escrits valoratius: el divertiment que els genera la lectura, especialment pel tipus de final (torns 

18 i 23), i el tema que tracta l’obra (torns 19-20). Pel que fa al tema, sis alumnes escriuen aquesta 

idea en les seves valoracions finals. Es tracta d’alumnes que participen en la discussió, com la 

Maroua (“El conte va de caca”) o la Binta (“M’ha agradat perquè tot parlava de caca”), però 

també d’altres que no hi intervenen directament com la Patrícia (“M’ha agradat molt que el conte 

parlés de caca”), l’Oleguer (“M’ha agradat perquè parlava de caques”), en Gabi (“M’ha agradat 

molt perquè parlava de caca”) i l’Íngrid (“M’ha fet riure perquè parlava de caca”). L’Adrià, que 

exposa inicialment el seu desconcert sobre el tema (torn 19), no esmenta aquesta qüestió en el 

seu text valoratiu, en què fa un resum de l’obra per justificar que li sembla divertit (“Avui ha set 

molt divertit perquè el gos ha fet una caca a sobre la talpeta i després havia preguntat als animals 

i la talpeta els hi preguntava i després li va preguntar a les mosques i li van dir que havia set el 

gos”). La idea que el conte és divertit i que els fa riure també s’exposa en el fragment següent: 

 

Taula 19. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment- Sensacions de la lectura 

1. I: Què us ha semblat↑_ pregunta oberta 

2. Maroua: [A mi m’ha fet riure↓]  

3. Binta: [A mi m’ha semblat molt divertit]  
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4. I: Si↑ 

5. Adrià: A mi també↓ 

6. Marta: A mi també↓ 

 

Les sensacions que els provoca la lectura es reflecteixen en els escrits valoratius de vuit alumnes. 

La Maroua anota “El conte fa riure”, aspecte que ella mateixa expressa durant la discussió (torn 

2). La Cristina també escriu aquesta idea (“M’ha agradat molt perquè fa riure”) igual com l’Íngrid 

que, a més, vincula la sensació que li ha provocat la lectura amb el tema (“M’ha fet riure perquè 

parlava de caca”). En Gabi escriu “el conte era divertit (...)” i quan la investigadora li demana que 

escrigui el perquè d’aquesta afirmació, afegeix “(...) i ha set divertit perquè feia riure”, relacionant 

els termes usats per la Maroua i la Binta durant la discussió (torns 2 i 3). En Mohamed, en Younes 

i l’Ayoube també afirmen que el conte és divertit i l’Adrià ho expressa de manera que queda poc 

clar si es refereix al conte o a l’experiència de lectura, tot i que probablement les dues qüestions 

estan vinculades (“Avui ha set divertit”). 

 

El desenllaç és un dels aspectes més comentats en les valoracions escrites, amb un total d’onze 

arguments que hi fan referència. Les idees mostren la influència de la discussió, principalment de 

dos moments: el que es recollia a la taula 18 (torn 23), que dóna lloc a afirmacions com “M’ha fet 

riure la caca de la talpeta” (Dani) o “M’ha agradat molt que la caca de la talpeta era petita al final” 

(Patrícia), i el que es mostra a continuació (taula 20) en què s’explicita l’humor que presenta una 

venjança que no ha fet efecte malgrat que el protagonista cregui el contrari. Hi ha alumnes que 

fan referència a aquest aspecte amb idees com “M’ha agradat quan la talpeta s’hi ha tornat” 

(Alba) o “M’ha agradat perquè m’ha fet riure la caca que li havia fet la talpeta al gos” (Younes). 

Alguns d’aquests arguments són d’alumnes que els verbalitzen directament durant la discussió, 

com en Roger (“M’ha agradat quan la talpeta s’ha fet caca a sobre el gos el final” - taula 20, torn 

225), però també d’altres que no conversen directament sobre aquest tema, com per exemple en 

Dani o en Younes. 

 

Taula 20. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment-  Final 

224. I: Perquè al final ha sabut qui era però a més a més- 

225. Roger: Per tornar-s’hi 

226. I: Per tornar-s’hi eh 

227. Mohamed: Però ha set ella ha set ella que ha fet la caca del gos↑  (es posa la mà  al 

cap)_comprensió del final 

228. Cristina: Sí 
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En la taula anterior observem que en Mohamed (torn 227) ha descobert el sentit del desenllaç 

gràcies al debat sobre el tema. Ell, però, no escriurà aquesta idea en el seu text, tot i la 

importància que ha pogut tenir aquesta situació en la millora de la seva comprensió  de l’obra. 

 

En els escrits valoratius destaquen idees que deriven de les impressions personals sobre un fet o 

un moment de l’obra. En aquest sentit es detecten onze referències als excrements d’alguns 

animals amb comentaris positius i comparacions que ells mateixos elaboren: “M’ha agradat 

perquè la caca de vaca semblava una bassa” (Binta) o “El porc ha fet una caca com una 

muntanyeta” (Marta). L’estructura de l’obra, que inclou una gran quantitat de símils, sembla 

promoure precisament que els alumnes creïn comparacions a l’hora de conversar sobre la lectura, 

tal com es mostra a continuació (torn 48).240  

 

Taula 21. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment-  Selecció d’un dibuix 

43. Binta: Mira què ha fet (assenyala el dibuix del cavall) 

44. Íngrid: No veig res↓ 

45. Tots: EEEcs 

46. Roger: [Això què és] 

47. Binta: [Quin fàstic] 

48. Roger: Són pilotes de futbol (aixeca la mà)  

49. I: Aquestes eren les caques 

50. Binta: Són pilotes de futbol 

 

Hi ha dos alumnes, la Patrícia i l’Àlex, que utilitzen idees que podem vincular amb el fragment de 

conversa que es reprodueix a la taula anterior. La Patrícia escriu una idea influïda directament de 

la conversa, concretament de l’aportació que fa en Roger (torn 48): “M’ha agradat molt la caca 

del cavall perquè era com una pilota de futbol”. I l’Àlex escriu un argument que fa referència a 

aquest aspecte, però modifica la idea fent explícit l’element de la il·lustració, que apareix a la 

pauta d’arguments,241 de manera que rep influències diverses a l’hora d’escriure la seva afirmació: 

“M’ha agradat el dibuix que el cavall havia fet la caca molt gran”. 

 

                                                           
240 A l’inici de la conversa del grup 2 sobre aquest àlbum també es produeixen comparacions que alguns alumnes 
escriuen en les produccions finals. 
241 Vegeu capítol 9 sobre l’ús de la pauta d’arguments. 

229. Tots: @ 

230. I: Per què ha fet la caca al gos↑ 

231. Patrícia: Perquè volia tornar-s’hi volia [volia tornar-s’hi]_comprensió del final 
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Les percepcions i els judicis personals sobre determinades actuacions dels personatges també 

generen converses que influeixen els escrits finals dels alumnes: 

 

 

Hi ha dos alumnes que escriuen idees que mostren la influència d’aquest fragment de discussió: 

en Mohamed, que afirma “M’ha agradat perquè les mosques han menjat caca”, i en Younes, que 

escriu “M’ha agradat perquè les mosques l’han ajudat a buscar qui li havia fet això”. Es tracta de 

dos aspectes diferents que provenen de la mateixa conversa al voltant del paper que han fet uns 

determinats personatges, en aquest cas les mosques, a l’hora de resoldre el conflicte plantejat. 

 
Les hipòtesis que els lectors formulen en el transcurs de la narració també es fan explícites en dos 

moments de la conversa sobre l’àlbum. En el primer cas, l’Íngrid manifesta com el títol li ha 

permès preveure què podria passar a l’obra (taula 23, torn 97), idea que després ella mateixa 

recull per escrit (“Quan hem començat a llegir el m’esperava una mica que passés allò perquè 

com que el títol deia QUI M’HA FET AIXÒ AL CAP per això m’he pensat una mica això que buscava 

qui era”). En el segon cas, la Cristina concreta que imaginava qui era el personatge que cerca la 

protagonista, encara que no és capaç de justificar el motiu pel qual ha fet aquesta hipòtesi (taula 

23, torns 163-165). Ella també escriurà la seva idea en el text valoratiu (“(...) però ja m’ho 

esperava que havia estat el gos”). Comprovem, doncs, que es tracta de la verbalització del propi 

procés lector, un aspecte personal que escriuen únicament les mateixes alumnes que l’han 

expressat de forma oral. La investigadora tampoc expandeix les respostes, és a dir, no promou 

que els altres alumnes es qüestionin sobre les seves pròpies hipòtesis, encara que és qui inicia el 

diàleg sobre aquest aspecte (torn 55): 

Taula 23. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment-  Hipòtesis inicials 

55.  I: Quan hem començat a llegir quan hem començat a llegir el títol pensàveu que això 

passaria↑_intenció que se centrin en el títol i en les estratègies de comprensió (ús P) 

56.  Dani: No 

57.  Àlex: No 

[...] 

Taula 22. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment-  Resolució de conflicte 

91. Patrícia: Que les mosques han set (una mica:::@) 

92. I: Per què han servit les mosques↑ 

93. Alumnes: Per ajudar-lo 

94. I: Li han solucionat el problema no↑ 

95. Patrícia: Sí però fa fàstic menjar-se caca_B1 
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97. Íngrid: Que que quan has llegit el títol m’esperava una mica això_A8 (hipòtesis inicials) 

98. I:[ Si↑t’esperaves que passés una cosa com aquesta]quan has llegit el títol↑( hem         

d’escoltar una mica eh↓) (dirigint-se a l’Adrià) 

99. Adrià: [Jo un dia eh]_B1 

100. Íngrid: Una mica sí 

101. I: M’esperava ja una mica de dir:: si volia saber qui li havia passat allò al cap:: que és el 

títol↓ ah doncs d’acord ara passaran coses per saber qui li qui era no↑_dóna la 

resposta i no deixa temps per respondre, hauria estat més eficaç un per què 

102. Íngrid: Sí↓ 

[...] 

163. Cristina: Que jo ja m’imaginava que:: que havia set el gos qui li havia fet [la  

caca]_hipòtesis inicials 

164. I: [Ah si↑] Com és que t’ho imaginaves↑Com ho sabies↑_intenta aprofundir en els 

motius de la resposta 

165. Cristina: Perquè m:: (5s.) m’ho pensava_la I deixa temps per respondre  

166. I: T’ho pensaves↑ 

167.  Àlex: La caca sembla d’un gos↓_B2 

 

La reflexió de l’Íngrid, que es produeix oralment (torn 97) i també per escrit, reflecteix un aspecte 

rellevant del procés lector: evidencia que és capaç d’expressar de manera encara incipient, què 

esperava de la lectura,242 quin element de l’obra li ha permès fer aquesta hipòtesi (títol) i verificar 

el seu pensament inicial. D’alguna manera, es tracta de l’activació d’unes habilitats fonamentals 

per a la lectura literària, d’allò que Mendoza (2007: 80) anomena reptes del lector: “el primer reto 

cognitivo: saber formular las cuestiones, las expectativas ante un texto. Y ahora aparece el 

siguiente reto: saber encontrar las claves de las respuestas en el mismo texto. Entre ambos retos, 

está el desarrollo de todo el proceso de lectura”. Aquesta situació es produeix per l’impuls d’una 

qüestió inicial que la investigadora formula a partir d’una idea de la pauta d’arguments (torn 55) i 

que l’alumna reprèn més endavant. 

 

Hi ha un moment en què els alumnes parlen sobre la repetició del diàleg entre personatges, 

aspecte característic de l’obra que es va produint al llarg de la narració. Aquesta qüestió, que 

comenta en Roger (taula 24, torn 175), precedeix interjeccions de diversos alumnes (torns 177-

179) amb un to de desaprovació i és valorada negativament per companys com l’Ayoube (torn 

191). Aquest fet influeix les opinions que escriuen el mateix Roger (“Ha set una mica avorrit 

perquè ha repetit moltes paraules”), en Genís (“No m’ha agradat perquè gairebé sempre 

                                                           
242 Vegeu a la taula núm. 127, apartat 9.1 (cap. 9, sobre la pauta d’arguments), una altra situació en aquesta línia. 
Es tracta d’una conversa que s’inicia amb una idea de la pauta i provoca que una alumna verbalitzi una hipòtesi 
inicial sobre el desenllaç de Neda-que-neda. 
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repeteixen el mateix”) i en Dani que ho fa de forma descriptiva, tal com ja havia explicat en la 

conversa (taula 24, torn 182): (“Hi ha moltes paraules que es repeteixen: Has set tu qui m’ha fet 

això al cap”).   

 

Taula 24. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment-  Repetició de paraules-creença escolar 

      175.    Roger: Que moltes paraules les repeteix_ A4.1 

176. Gabi: Sí 

177. Adrià: JA 

178. Patrícia: JA 

179. Binta: JA 

180. Maroua: Ja 

181. I: I com us sembla això↑_intenta aprofundir en la valoració 

182. Dani: Perquè sempre li pregunta _A 4.1 

183.    I: Sempre pregunta sempre diu quines són Roger les paraules que repeteix↑(3s.) te’n 

recordes↑ (en Roger fa un gest de negació amb el cap) 

184. Gabi: [Jo sí] (aixeca el braç) 

185. Maroua: [Jo no] perquè 

186. Oleguer: Has set tu 

187. Gabi: Has set tu qui m’ha fet això al cap↑ 

188. Gabi: No::: 

189. Tots: Jo↑ No perquè jo ho faig així (amb molt èmfasi) 

190.     I: I i com us sem- com ho trobeu això que repeteixi les paraules com ho 

trobeu↑_intenta aprofundir en la valoració 

191. Ayoube: Una mica avorrit↑_B3 

192. I: Si↑ 

193. Ayoube: No tant però 

194. Gabi: I una mica divertit perquè parlava de caques_A6 

195. Adrià: Ja 

 

Malgrat els comentaris que es mostren a la taula anterior, durant la lectura compartida es 

constata que els alumnes gaudeixen de participar activament anticipant les paraules dels 

personatges i reproduint-les amb entusiasme.243 Aquesta contradicció i la forma com s’elaboren 

els comentaris ens inclina a pensar que la crítica d’alguns alumnes es deu al que hem anomenat 

creences escolars. Ens referim a idees que són pròpies del context de l’escola, que es perpetuen 

de tal manera que els alumnes les integren i les usen de manera sistemàtica buscant l’aprovació 

de l’adult. De fet, veiem com l’Ayoube sembla canviar de resposta davant el to de sorpresa de la 

investigadora (torns 192-193).   

 

                                                           
243 Vegeu diari d’aula a l‘annex 6. 
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En aquest cas, valoren la repetició de mots com un aspecte negatiu, encara que no saben justificar 

de forma concreta els motius de la seva opinió. És possible que es basin en la idea que en un text 

no és adient repetir paraules, sense considerar l’ús literari que pot tenir la repetició. Així doncs, 

sembla que en determinats moments, quan l’adult intervé directament en la conversa, alguns 

alumnes recuperen el discurs escolar que senten més habitualment. Aquest fet podria explicar la 

incoherència que es presenta en el text de la Maroua amb l’afirmació “El conte fa riure però és 

avorrit”, una barreja de la seva aportació a l’inici de la conversa (vegeu taula 19, torn 2) i de 

l’aspecte que els seus companys comenten més endavant (taula 24). No obstant, convé ressaltar 

que la primera part de la frase la repeteix en el seu escrit (“El conte fa riure”), de manera que això 

ens permetria confirmar que aquest aspecte és el més rellevant per a ella. 

 

En conclusió, l’anàlisi de les qüestions de la conversa que els alumnes recullen en els escrits 

valoratius sobre aquest àlbum permet constatar que: 

 
a) La majoria d’idees deriven de la temàtica i del divertiment que els suposa l’obra. Convé 

assenyalar que els alumnes se senten tan sorpresos i entusiasmats pel tema que les rialles 

no permeten anar a fons en el debat sobre els aspectes constitutius de l’obra. N’és un 

exemple quan en la situació de la taula 24 la investigadora intenta que valorin la repetició 

de mots, però de seguida retornen a parlar del tema de l’obra, comentant de nou que 

“parlava de caques” (torn 194). 

 

b) Algunes valoracions que reben les confirmacions dels companys es recullen per escrit; 

n’és un exemple la situació exposada a la taula 24, on en Roger esmenta la repetició de 

paraules que presenta el text, un aspecte que considerem creença escolar. Ara bé, no tots 

els alumnes que participen directament de la conversa anoten aquesta idea i el contrari, 

també n’hi ha que no es pronuncien oralment però recullen la idea d’altres en el seu 

escrit (es valoren aquestes qüestions a l’apartat 8.2). 

 

c) Els processos més reflexius resulten poc influents per al conjunt dels alumnes. Així, la 

confirmació de les hipòtesis durant el procés lector només apareix en els textos de les 

dues alumnes que han verbalitzat aquesta qüestió (Íngrid i Cristina) (taula 23). Si bé cal 

tenir en compte que es tracta d’aspectes de caràcter personal, també és cert que la 

proposta de les companyes i les intervencions de la investigadora no generen que la resta 

d’alumnes es preguntin per les seves hipòtesis o pel paper del títol en el seu procés lector. 
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8.1.4. Grau d’influència de la conversa en els textos valoratius sobre La lluna d’en 
Joan 

 
La discussió sobre La lluna d’en Joan es produeix després d’una relectura244 de l’obra. En aquest 

cas, però, a diferència del que passava en la discussió de Dos fils, els alumnes no mostren sorpresa 

ni malestar pel fet de llegir per segona vegada el mateix àlbum. Quan es presenta la lectura que 

es farà, els alumnes exclamen que ja coneixen l’obra però no fan cap signe ni d’il·lusió ni de 

desaprovació pel fet de rellegir-la. Aquest canvi respecte a la primera relectura pot ser 

conseqüència d’haver viscut aquesta situació anteriorment, en el cas de Dos fils, o bé del fet que 

valorin més positivament aquest àlbum. Tanmateix, no sembla que les valoracions siguin, en el 

seu conjunt, més favorables que en altres casos.  

 

Un dels aspectes que podem incloure en les creences escolars és la valoració que alguns alumnes 

fan de la quantitat de text o de lletra, utilitzant les seves paraules, d’una obra. És habitual que en 

el context escolar, però també en l’entorn familiar i social, es promogui la lectura d’obres que 

presenten cada vegada més codi escrit en detriment del codi visual. A cicle inicial, moment en què 

els alumnes s’endinsen plenament en l’adquisició dels mecanismes de lectura textual, els alumnes 

comencen a apreciar les obres amb més presència de text, també com a forma de demostrar la 

seva incorporació en el món lletrat. En el fragment següent es reflecteix que alguns alumnes 

poden estar influïts per aquesta concepció, tanmateix sembla que no tots ho perceben de la 

mateixa manera: 

 

Taula 25. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment-  Quantitat de lletra 

56.   Mohamed: Té poca lletra és una mica::: XX _A4.1 

57.   I: Té poca lletra 

58.   Adrià: A mi no m’ha agradat [perquè perquè] 

59.   Maroua: [Té lletra petita] _A4 (mida de la lletra) 

60.   Gabi: La lletra és menuda 

      [...] 

216. Gabi: [És que té moltíssima poqueta] lletra _A4.1 i A4.2 

 

En la situació anterior es mostra com en Mohamed comenta el fet que el llibre té poca lletra, idea 

que en Gabi recuperarà més endavant (torn 216) malgrat que inicialment ell i la Maroua fan 

referència al tamany de la lletra. Es percep una certa confusió, per part d’alguns alumnes, a l’hora 

                                                           
244 Vegeu plantejament de l’experiència a l’apartat 5.2.2 (cap.5; part II). 
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de tractar la qüestió que planteja en Mohamed. Tot i que és un aspecte poc comentat oralment 

pel conjunt dels alumnes, aquesta idea es recull per escrit en set textos. En Mohamed i en Gabi, 

que han intervingut en la conversa, escriuen: “No m’ha agradat perquè té poca lletra” i “El text ha 

set avorrit hi ha poca lletra”. Ara bé, també hi ha alumnes que no han participat directament en la 

discussió que escriuen aquesta idea: la Patrícia (“El conte no m’ha agradat perquè té poca lletra”); 

la Cristina (“...però hi ha molt poca lletra”); l’Íngrid (“No m’ha agradat gaire el conte perquè hi 

havia poca lletra”); l’Oleguer i en Genís (“No m’ha agradat perquè hi ha poca lletra”). Cal 

esmentar que els dos darrers apunten exactament la mateixa idea, seuen junts i comenten 

habitualment què escriuran.  

 

En qualsevol cas, aquesta idea és una de les anotades per més alumnes quan valoren aquest 

àlbum. Sorprèn que comentin aquest aspecte perquè és un dels àlbums compartits que té més 

presència de text. Cal ressaltar que es tracta d’una de les idees que s’expressa al final de la 

conversa (torn 216), de manera que el fet de pronunciar-la just abans d’iniciar la tasca 

d’escriptura pot haver influït un nombre destacat d’alumnes. A més, es tracta d’una apreciació 

que també es formula durant la discussió de l’obra Dos fils que, curiosament, és l’altre àlbum que 

es rellegeix. Aquest fet podria suggerir que una segona lectura promou que alguns alumnes es 

fixin més en aspectes que tenen relació amb la forma de l’obra.245 Tanmateix, cal fer notar que és 

una idea que en el grup 2 no s’esmenta en referència a aquest àlbum i que en canvi apareix en 

tres textos que valoren Neda-que-neda i Dos fils. Per tant, en aquest qüestió la influència de la 

relectura seria desigual. En qualsevol cas, el que sembla més clar és que es tracta d’una creença 

escolar que s’expandeix amb facilitat durant l’intercanvi oral. 

 

Els comentaris basats en els coneixements del món que tenen els alumnes i la relació que fan 

entre realitat i ficció apareixen amb freqüència en les discussions sobre aquest àlbum, com 

s’evidencia en les dues taules següents: 

 

Taula 26. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment-  Coneixements del món 

16. Roger: Em sembla una mica estrany perquè no pot aguantar tanta estona a l’aigua_B2 

17.   I: Tu creus que en Joan o qui no pot aguantar↑ 

18.   Roger: El nen 

19.   I: Ah el nen en Joan no pot aguantar tanta estona a l’aigua [potser si↓] 

 

                                                           
245 Es comenten qüestions al voltant de la relectura al capítol 10. 
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En Roger escriu la idea que ell mateix ha expressat (torn 16), “En Joan és una mica estrany perquè 

jo no crec que pugui aguantar tanta estona sota l’aigua”,246 es tracta d’un comentari que influeix 

els escrits de la Patrícia (“És impossible que en Joan aguantés tan temps a l’aigua sense respirar”), 

de la Cristina (“...però el nen no pot aguantar tanta estona a l’aigua”) i d’en Genís (“És impossible 

que en Joan aguanti a sota a l’aigua”). En el fragment que es transcriu a continuació també es 

mostra com els alumnes intercanvien idees vinculades al seu coneixement de la realitat, en 

aquest cas sobre les característiques de la lluna: 

 

Taula 27. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment-  Coneixements del món 

27.   Marta: Però com pot XXX pot fer llum a sota el mar↑_B2 

28.   I: La lluna com pot fer llum a sota el mar↑_repetició per expandir respostes 

29.   Ayoube: [Doncs a:: es pot-] 

30.   Roger: [Com es pot enfonsar↑] _B2 

31.   I: I com s’hi pot enfonsar↑ 

32. Ayoube: Doncs quan tu dorms oi que hi ha llum↑doncs (s’arronsa d’espatlles) és ella 

fa llum _B2 

33.   Mohamed: Però és el sol el que li dóna llum a la lluna _B2 

34.   Patrícia: Ja la lluna és fosca el sol li dóna la llum _B2 

35.   Adrià: Ja 

36. I: O sigui que no esteu d’acord amb què pugui fer llum a sota el mar↑ (Patrícia, 

Maroua, Mohamed, Adrià i Alba neguen amb el cap) en canvi aquest conte sort en 

tenen de la lluna [pot ser que això XX] _intenta reconduir les aportacions cap al conte 

 

La discussió sobre si la lluna pot fer llum a sota el mar o si es pot enfonsar genera que en Gabi 

afirmi amb rotunditat que “... la lluna no pot brillar sota l’aigua!!!!!”. La Marta, que enceta la 

conversa, escriu sobre aquest tema però tan sols per anomenar-ne una característica, sense 

mostrar el desconcert que ha manifestat oralment (“M’ha agradat perquè la lluna té molt llum”).  

La Maroua i en Younes seuen de costat i parlen del tema mentre escriuen, els dos acaben anotant 

la mateixa idea: “La lluna m’ha agradat quan ha fet llum a sota” i “M’ha agradat quan la lluna feia 

llum el mar”. En aquests darrers casos, els escrits fan referència a la lluna i a la llum que fa a dins 

l’aigua ─moment àlgid de la resolució del conflicte de l’obra─, no obstant, l’enfocament que es 

mostra en les valoracions escrites es veu en certa manera modificat en relació als comentaris 

orals, per tant es fa difícil determinar amb exactitud el grau d’influència de la conversa.  

 

                                                           
246 Una idea que també comenten dos alumnes del grup 2 (annex 8.2.D, torns 103-105), de la mateixa manera 
que en algun cas manifesten la seva estranyesa pel fet que el pare perdi la salut i continuï viu. Es tractaran 
aquestes qüestions de manera més aprofundida al capítol 10. 
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Els lectors valoren les il·lustracions, les seves qualitats i també les habilitats de l’autora. En els 

següents fragments de discussió es mostra com es tracta d’un tema recurrent, que apareix en més 

d’un moment de la conversa: 

 

Taula 28. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment-  Il·lustracions 

91. Patrícia: Que que que el que ha fet els dibuixos a:: a:: ho ho ha sapigut dibuixar molt bé  

92. I: Si↑ 

93. Maroua: És veritat 

94. I: És la Carme Solé [que ho ha dibuixat i ho ha pensat]_C2 

95. Roger: [Jo els trobo una mica estranys]_A4.2  

96. I: Els trobes estranys↑ 

97. Adrià: Ja i jo 

98. Alba: Ja 

99. Maroua: Ja 

100. Ayoube: Jo també 

[...] 

136. I: La Cristina que fa molta estona que aixeca el braç↑ 

137. Cristina: M’han agradat molt els dibuixos _A4.2 

138. I: Si↑t’han agradat molt els dibuixos↑[com els trobeu↑] _caldria haver aprofundit en 

per què 

139. Ayoube: [Jo també] sí macos _A4.2 

140. Adrià: A mi no a mi +bra bra bra+ (fa un soroll i mou les mans indicant que no del tot i 

l’Oleguer també fa el mateix gest) 

141. Ayoube: Estranys _A4.2 

 

En Dani escriu que li han agradat els dibuixos igual que ho fa la Cristina, recollint la seva pròpia 

intervenció (torn 137): “M’han agradat molt els dibuixos”. En Roger també valora els dibuixos, 

però en signe contrari; durant la conversa afirma que són “estranys” (torn 95) i en l’escrit tan sols 

anota “No m’han agradat gaire els dibuixos”, sense cap mena de justificació. Aquest fet ens indica 

que cal tenir en compte les possibilitats d’expressió oral dels alumnes i no només els seus escrits 

per tal d’entendre millor les seves opinions. Per últim, l’Íngrid també escriu sobre les il·lustracions 

mencionant l’autoria: “M’han agradat els dibuixos perquè l’autora els ha fet molt bé”. D’alguna 

manera aquesta idea reflecteix el comentari oral fet per la Patrícia (torn 91) i remarcat per la 

investigadora (torn 94). Si bé la reflexió no aprofundeix en les qualitats de l’obra, sí que fa visible 

la maduresa de valorar les habilitats del creador. En aquest cas, és interessant destacar que la 

Patrícia no escriu la idea que ella mateixa ha verbalitzat, però en canvi la seva aportació sembla 

haver estat influent per a l’Íngrid. 
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El tipus de desenllaç del conte té una relació directa amb les sensacions que provoca la lectura. En 

un moment de la discussió els alumnes mostren aquesta relació comentant els dos temes:  

 

Taula 29. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment-  Desenllaç/ Sensacions que provoca la lectura 

68. Adrià: A mi m’agraden els contes [més emocionants] (la Cristina i en Roger aixequen la 

mà) _A1 

69. Maroua: El final és feliç_A5 

70. I: Més emocionants  

71. Roger: Jo trobo el conte una mica avorrit _B1 

72. I: Si↑i el final↑ (en Mohamed aixeca la mà) 

73. Ayoube: Que és un final feliç _A5 

 

Mostren el seu acord pel que fa al tipus de final, que consideren plenament feliç, però al mateix 

temps alguns alumnes valoren les sensacions que els ha provocat el conte. L’Adrià el troba poc 

emocionant (torn 68) i en Roger avorrit (torn 71). La idea del final feliç és un aspecte recurrent en 

diverses converses i alguns alumnes també l’escriuen: la Maroua recull la seva idea (torn 69) 

canviant el terme “feliç” per “maco” (“El final és maco”), en Roger també anota aquesta qüestió 

(“Però el final ha set feliç”) i en Gabi, que habitualment comenta el tema del desenllaç, en aquest 

cas, a més, afegeix la seva concepció sobre com són sempre els finals dels contes, segons la seva 

experiència lectora (“Només m’ha agradat el final perquè a tots els contes hi ha un final feliç”).  

 

Quant a les sensacions que provoca la lectura, l’Oleguer escriu la idea d’en Roger (torn 71) 

afirmant “No m’ha agradat perquè és molt avorrit”. En canvi en Roger en l’escrit matisa les 

paraules que ha pronunciat durant la conversa i afirma que “El text és una mica avorrit”, el mateix 

que escriu en Gabi. Aquestes dues valoracions uneixen temes dels quals es parla durant la 

conversa, la idea que és avorrit amb l’aspecte sobre el text. Tot seguit es reprodueix el fragment 

en què es fa referència al text de l’obra que alguns qualifiquen de divertit o trist però en cap cas 

d’avorrit: 

 

Taula 30. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment-  Sobre el text 

42. Ayoube: Que a:: el text és molt divertit _A4.1 (P) 

43. I: Mireu què diu l’Ayoube que bé diu el text és molt divertit hi esteu d’acord↑_la 

pregunta va encaminada a una resposta en positiu 

44. Mohamed: Sí (un murmuri general afirmant la resposta. La Patrícia i l’Àlex assenteixen 

amb el cap)  

45. I: Tothom hi està d’acord que el text és divertit↑ _pregunta que els porta a la negació 
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46. Oleguer: No 

47. Mohamed: No (rient i negant amb el cap) 

48. I: Oleguer què hi dius tu↑ 

49. Ayoube: Trist _A4.1_ ell mateix canvia l’opció 

50. I: Què us a:: què et sembla↑ 

51. Oleguer: Una mica trist _A4.1 

52. I: És una mica trist aquest text↑ 

53. Oleguer: Sí 

 

En la taula anterior es mostra la influència de la pauta d’arguments quan l’Ayoube exposa que el 

text és divertit (torn 42) i després d’una qüestió de la investigadora (torn 45), formulada amb to 

de desaprovació, ell mateix canvia la seva consideració afirmant que és trist (torn 49). Podem 

considerar que aquesta conversa acaba influint la valoració escrita del mateix Ayoube quan afirma 

“El conte és una mica trist”. Si bé no fa referència concretament al text, sembla clar que el 

qualifica de trist tenint en compte l’intercanvi oral que s’ha produït. El conjunt dels comentaris 

transcrits a les taules 29 i 30 també apareixen, d’alguna manera, en els judicis que en Roger i en 

Gabi acaben expressant en els seus textos, esmentats anteriorment. 

 

Si observem les relacions entre converses i textos valoratius dels grups del projecte pilot sobre 

aquest àlbum, que també es rellegeix, ens adonem que es tracta de l’obra que genera reflexions 

més elaborades. En aquest cas, es produeixen força diferències entre les dades obtingudes en el 

gran grup i en el petit grup. També hi ha alguns aspectes comuns, com ara la valoració positiva del 

final feliç o els desconcerts al voltant dels aspectes fantàstics que apareixen i que provoquen 

comentaris sobre el que és real o imaginari. Sobre aquest aspecte, els alumnes del projecte pilot 

anomenen qüestions com: “aquest conte té molta imaginació” o “és molt estrany que la lluna 

marxés del cel i deixés el forat negre i també que marxés l’ànima del pare però que encara sigués 

viu” (Amat, 2009: 157).  

 

En el projecte pilot apareixen reflexions, orals i escrites, sobre l’estructura (feliç-trist-feliç), el 

sentit del títol, els possibles lectors a qui es podria recomanar l’obra, interpretacions de les 

il·lustracions en la transmissió de significats.247 Es tracta d’aspectes sobre els quals es discuteix i 

que mostren ser molt influents en els escrits. Sobre aquest àlbum els alumnes anoten 31 idees, de 

les quals només 5 no deriven directament de les discussions. Per tant, la incidència de la discussió 

representa gairebé un 84%. Cal afegir, que les idees compartides són més reflexives, mentre que 

                                                           
247 Vegeu reflexions del projecte pilot sobre la interpretació d’il·lustracions a l’apartat 8.3 (taula 54). 
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les 5 qüestions que no provenen de la conversa resumeixen accions o expressen com els ha fet 

sentir la lectura. A diferència del projecte pilot, en el grup 1 aquesta és l’obra en què la influència 

de la discussió és menor, com es mostra en el gràfic 11. 

 

Com a conclusió sobre les relacions entre la conversa i els escrits valoratius d’aquest àlbum, es 

pot establir que: 

 

a) Els aspectes més comentats i escrits pels alumnes del grup 1 són: la quantitat de lletra de 

l’àlbum, les comparacions sobre el que és veritat i mentida, les apreciacions sobre la 

il·lustració i la valoració del final feliç. Aquests dos darrers temes apareixen de manera 

recurrent en les converses i en els escrits sobre tots els àlbums, mentre que els dos 

primers aspectes tenen poca presència en els comentaris sobre la resta d’obres. 

 

b) La idea sobre la quantitat de lletra és molt influent, ja que es pronuncia durant la conversa 

i la recullen per escrit 7 alumnes. Aquesta situació mostra la possibilitat d’expansió d’una 

creença escolar.  

 

c) El fet de qüestionar-se la veracitat de les accions de l’obra ve determinat per les 

característiques d’aquest àlbum, que combina elements fantàstics amb altres de realistes, 

com l’espai o el protagonista. Aquest contrast els porta a fer reflexions sobre el que és 

veritat i mentida de l’obra. Convé esmentar que es tracta d’un tipus de converses 

habituals, com afirma Colomer, citant diversos estudis (2012: 95): “(...) el criterio de 

valorar las obras según el grado de “verdad” o “realidad” de las narraciones se halla muy 

extendido”.  

 

d) Hi ha idees sobre les il·lustracions que són més elaborades i que els escrits no 

reflecteixen. Per exemple el fet que en Roger esmenti que troba els dibuixos estranys no 

apareix en el seu text. Veurem altres aspectes comentats durant les converses que són 

interessants i que no es recullen per escrit a l’apartat 8.3. Tanmateix, els reptes que 

suposa aquesta obra promouen interpretacions més aprofundides en el projecte pilot i 

són més influents, és a dir, els temes més reflexius que es comenten oralment arriben 

més a tots els participants. 
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8.1.5. Grau d’influència de la conversa en els textos valoratius sobre Espejo 
 
Espejo és un àlbum sense text i això implica que els alumnes narrin el que van veient durant la 

lectura inicial de les imatges. Les aportacions fetes en aquests primers moments sovint es 

reprenen en la discussió posterior, per aquest motiu es tenen en compte en l’anàlisi dels 

comentaris que han pogut influir les valoracions escrites finals.248 La interpretació conjunta dels 

significats de l’obra, tant en la lectura com en la discussió, i el fet que es tracta d’un àlbum amb 

certa abstracció poden ser les causes principals per explicar que el percentatge d’idees 

comentades oralment que després els alumnes escriuen sigui el més elevat (vegeu gràfic 12). 

  

El fet que la narració s’expliqui mitjançant il·lustracions és un dels aspectes que més crida 

l’atenció dels alumnes, en parlen en diferents moments durant la lectura i en la conversa, 

qüestionen el motiu pel qual l’autora ha fet una obra d’aquestes característiques i comenten les 

seves visions sobre què els hauria aportat el codi escrit: 

 

Taula 31. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment-  Sobre la manca de codi textual 

39. Dani: Hi ha moltes:: moltes:: moltes pàgines 

40. I: Hi ha moltes pàgines- 

41. Dani: [I res de lletra] 

42. Roger: [I res] 

43. Mohamed: Come- 

44. I: I res de lletra per què ho deu haver fet aixís l’autora↑_ voluntat de fer explícita la 

figura de l’autor i les seves decisions 

45. Patrícia: Perquè::: 

46. Roger: [Perquè] 

47. Binta: [Perquè] dibuixem nosaltres la lletra _sobre el paper del lector- idea expressada 

per en Dani durant la lectura 

48. I: [Ah perquè] ella fa el dibuix i vosaltres- 

49. Roger: [Perquè perquè] (en Roger aixeca el braç) 

50. Binta: La lletra 

51. Maroua: L’escrivim 

52.    Binta: Però una cosa 

53.    I: És com si ho haguéssiu pensat 

[...] 

379. Gabi: Hi podien haver ficat lletra (to d’indignació)_A4 (recupera la idea de lletra –

imatge) 

380. I: Si↑ 

381. Gabi: [I així (?hauríem entès el conte)] 

                                                           
248 Vegeu transcripció de la lectura conjunta a la part inicial de l’annex 8.1.E. 
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382. Dani: [És que no treballa rrr gaire]_C2 

383. I: Com↑ Hi hauria de posar lletra perquè aixís- 

384. Gabi: [Perquè aixís] hauríem entès el conte més bé que (?que amb dibuixos) _A4 

comprensió 

385. Genís: [No treballen gaire↓]_C2 (repetició de la idea d’en Dani) 

386. I: Ho hauríeu entès millor si- 

387. Patrícia: [JO NO] 

388. Dani: [No treballen gaire]_C2 

389. Maroua: [JO SÍ] 

 

En la taula anterior es recullen molts comentaris que desaproven el fet que l’obra no presenti 

lletra (torns 41 i 379), i així ho manifesten per escrit vuit alumnes: en Roger, “I tampoc m’ha 

agradat perquè té poca lletra”, en aquest cas entenem que el terme “poca” fa referència al títol; 

en Gabi que escriu directament “No hi havia lletra”, fet que recull el malestar que ha expressat 

oralment (torn 379); l’Àlex, l’Ayoube, la Binta, en Genís, l’Oleguer i l’Íngrid. Tots fan una valoració 

negativa d’aquest fet. Pel que fa a l’autora, en Dani escriu “No m’ha agradat perquè l’autora no ha 

treballat gaire per la lletra” idea que ell mateix expressa (torn 382) i que reafirma en Genís (torn 

385). Precisament, l’Oleguer i en Genís també valoren aquest fet afirmant: “No m’ha agradat 

perquè l’autora és gandula”. En aquest cas hi afegeixen l’adjectiu que sorgeix de la conversa que 

els dos fan en el moment d’escriure les valoracions.249  

 

Entre el torn 44 i 53 (taula 31) els alumnes i la investigadora comenten el paper que fa el lector en 

una obra sense text, una idea que també apareix durant la lectura, per exemple quan la Binta 

afirma que l’àlbum no té lletra i en Dani li respon “El tenim d’escriure” (torns 40-43 de la lectura; 

annex 8.1.E). La investigadora presenta l’àlbum dient: “aquest conte demana que vosaltres feu 

una cosa especial” (torn 23). Tanmateix, són els alumnes que van adonant-se del rol que tenen en 

la lectura d’aquest tipus d’obres en què han d’interpretar les imatges, fet que ells anomenen “fer 

la  lletra” o “escriure el conte”. En aquest sentit, en Mohamed valora “M’ha agradat perquè el 

teníem d’explicar”, igual com fa l’Íngrid afirmant “M’ha agradat perquè hem hagut de fer més 

imaginació”. En aquest darrer cas és interessant remarcar que el terme “imaginació” no s’usa en 

cap moment de la lectura conjunta ni tampoc en la conversa posterior, per tant la idea pot estar 

influïda per l’intercanvi (torns 44-53), però és la mateixa alumna qui és capaç d’utilitzar un mot 

més específic per referir-se al rol actiu del lector. Un terme que també usa l’Adrià quan escriu: “A 

mi no m’ha agradat perquè m’he d’imaginar massa coses”. Aquesta idea també deriva, encara 

que amb modificacions, del moment de conversa en què es posa en relleu el tipus de lectura que 

                                                           
249 Els dos alumnes comenten entre rialles que l’autora és gandula. Vegeu diari d’aula (annex 6). 
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requereix una obra d’aquestes característiques (torns 44-53). Aquest fet mostra com, lluny de 

concebre els llibres d’imatges com a propis per a infants més petits, alguns alumnes s’adonen de 

la complexitat interpretativa que poden suposar, encara que la crítica a la manca de text té més 

pes en el conjunt de les valoracions escrites. És paradoxal, per exemple, que la mateixa Íngrid 

afirmi, com hem vist en el paràgraf anterior, que no li agrada l’obra perquè no té text, 

característica que precisament determina el paper del lector que ella valora positivament.  

 

És interessant destacar una idea que els alumnes no recullen per escrit però que s’esmenta en 

aquest mateix fragment de discussió, en els torns 381 i 384. Es tracta de l’afirmació que fa en Gabi 

quan comenta que amb la presència de text haurien entès millor el conte. La idea mostra que 

estan acostumats a utilitzar el text com a font principal d’una obra, en què els dibuixos poden ser 

complementaris, i que els costa entendre les possibilitats interpretatives de la imatge. Aquesta 

idea també era comentada en el projecte pilot en una seqüència en què es refereixen al paper del 

lector, que sembla interessant de reproduir en aquest punt: 

 

Taula 32. Discussió Projecte pilot (Espejo) – Grup B 

Fragment-  Paper del lector 

49. Miquel: A mi- a mi però- a mi m’agraden més a mi m’agraden més els que hi ha lletra de 

contes↓ 

 [...] 

56. Miquel: Amb la lletra amb la lletra ja saps lo què passa saps lo què passa lo- en realitat lo 

què ha pensat ell i aquí: ho has d’imaginar tu i pot ser: no sé: XXX 

57: Xell: [Una altra cosa] 

58. Cèlia: A mi m’agrada més que ens l’imaginem nosaltres perquè llavors: e- ens l’imaginem 

nosaltres i és com si l’escrivíssim nosaltres 

59. Mestra: Mhm↓ 

60. Miquel: Sí com si l’haguessis fet 

61. Mestra: I què us semblen aquests dibuixos↑ 

62. Miquel: Bé↓ 

63. Xell: Jo- jo crec que tindrien que haver-hi un d’iguals e- així sabríem si- si ho hem dit bé o 

no 

64. Mestra: Què vols dir↑ 

65. Xell: Un amb lletra i l’altre sense↓ i sabríem si- si- si ho hem dit bé això XXX 

66. Miquel: XXX sí↓ 

67. Miquel: Però pot- pot ser que el de lletra sigui avorrit i després el que t’hagis inventat tu 

és molt més guai 

 

En l’activitat en petit grup, es comparteixen idees en sentits diversos. Tot i que en Miquel 

expressa la seva preferència per àlbums amb text (torns 49 i 56) perquè d’aquesta manera pot 
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conèixer més clarament què ha volgut transmetre l’autor, també acaba afirmant que és possible 

que al lector li agradi més la versió que ha imaginat (torn 67). La Cèlia valora positivament les 

possibilitats creatives que ofereix un àlbum sense text (torn 58) i en canvi la Xell (torns 63 i 65) 

recull l’aportació d’en Miquel –que s’expressa en la mateixa línia que ho feia en Gabi (taula 31)─ 

mostrant interès per conèixer quin és el significat que l’autor vol donar a l’obra, per saber si la 

seva interpretació és l’encertada, entenent l’escrit com a codi inequívoc.250 Cal considerar que els 

lectors confien en la paraula escrita, hi recorren amb freqüència per considerar: “los límites de las 

posibilidades semánticas de la imagen” (Colomer, 2012: 111). Així doncs, valoren més 

positivament que les històries els vinguin relatades de manera més tancada i concreta i creuen 

que la presència de l’escrit els facilita la tasca interpretativa. 

 

En Gabi, l’Oleguer i en Genís escriuen que no els ha agradat l’obra perquè la troben “avorrida”. 

Una idea que expressa l’Adrià i que en Gabi també comenta, encara que ho fa usant altres termes, 

com es mostra en el fragment de la taula següent: 

 

Taula 33. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment-  Valoració global de l’àlbum 

108. Adrià: Ha set super avorrit 

109. Gabi: Aquest conte és una caca 

 

Tractant-se d’un llibre d’imatges és lògic que els alumnes valorin l’aspecte visual. En aquest cas hi 

ha valoracions generals i d’altres que se centren en una il·lustració concreta de l’obra. Molts 

alumnes destaquen la imatge en què, en paraules de l’autora de l’àlbum: “la gioia delle due 

bambine è al culmine”251 (Lee, 2013: 22): 

 

Taula 34. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment-  Il·lustracions 

124. Cristina: A mi m’agrada aquesta (assenyala una pàgina) _A4.2 selecció d’un dibuix (P) 

125. I: Ah aquesta t’agrada↑ 

126. Cristina: (fa un gest afirmatiu) 

127. I: T’ha agradat aquest dibuix↑Què passa↑ Per què↑_intenta aprofundir en les raons  

128. Binta: [A MI M’HA AGRADAT AQUEST] _A4.2 selecció d’un dibuix (P) 

129. Maroua: [A MI MI M’HA XXX] 

130. Mohamed: [A MI XXX] 

131. I: Sss:: vull escoltar la Cristina que diu que li ha agradat això↓_gestió de l’aula  

                                                           
250 Totes aquestes qüestions relacionades amb la incomprensió de l’obra pel fet que no hi hagi codi textual també 
apareixen amb freqüència al llarg de la conversa del grup 2 (vegeu annex 8.2.E). 
251 Vegeu il·lustració a l’annex 4 (imatge 15). 
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132. Cristina: Perquè:: hi ha diferents colors_ A4.2 colors com a raons 

133. I: Hi ha diferents colors per què ho deu haver fet això↑_C2 

134. Adrià: Perquè sigui més divertit↑_C2 

135. Àlex: Perquè es desperta↓ [perquè després d’això↓] (ho diu a la Cristina)_C2 (lligat a 

l’ús del color) 

136. Adrià: [Perquè estava molt contenta↑]_ús del color i transmissió del sentit 

137. I: Ah això ja m’agrada més_valoració positiva (influència) 

138. Mohamed: [XXX] 

139. Ayoube: [XXX] 

140. I: Quan està contenta (..) què passa↑_intenta que acabin de formular la interpretació 

141. Adrià: Que quan està contenta doncs li surten més colors i quan està trista com ara 

(busca la darrera pàgina) surt en blanc i negre _C4.2 

142. I: Ah mira potser si↓ 

 

Com observem en la taula anterior, els comentaris giren al voltant de la selecció d’un dibuix i de la 

interpretació que se’n desprèn. La Cristina, que enceta la discussió d’aquest tema, escriu que li 

agraden els dibuixos i concretament “els colors quan estaven contentes”. Aquesta valoració la 

comparteixen la Marta (“M’ha agradat quan [hi] havia molts colors perquè estava contenta la 

nena”) i l’Àlex (“M’ha agradat el dibuix quan la nena estava contenta”). Aquest darrer comenta el 

tema amb la Cristina que es troba asseguda al seu costat en el moment de la discussió (torn 135). 

Cal apuntar que les intervencions de la investigadora, mostrant el seu acord amb aquesta qüestió 

(torn 137) i intentant que acabin d’expressar el que ella planteja (torn 140), poden haver influït en 

el fet que aquests alumnes hagin escrit aquesta qüestió de la mateixa manera que s’ha formulat, 

però si ens remetem al moment previ de lectura compartida, observem que des del moment en 

què veuen la pàgina en qüestió els alumnes afirmen que la nena està contenta. Ho diu la Maroua 

inicialment (torn 82 de la lectura; annex 8.1.E), però també altres alumnes per exemple quan en 

Mohamed pregunta amb sorpresa d’on surten les pintures, la investigadora demana què passa i 

en Gabi respon “Perquè està tope contenta” (torns 96-98 de la lectura; annex 8.1.E). En qualsevol 

cas, és interessant destacar la conclusió de l’Adrià: “Que quan està contenta doncs li surten més 

colors i quan està trista (...) surt en blanc i negre” (torn 141). Encara que no la reculli per escrit es 

mostra que és capaç de verbalitzar com l’ús del color transmet l’estat d’ànim de la protagonista. 

Una qüestió que també comentaven els alumnes del projecte pilot (Amat, 2014b: 33). 

 

La Maroua escriu que li agrada “quan han fet la flor”, es refereix a la imatge en què comencen a 

aparèixer colors, i que ella compara amb aquest element natural. Malgrat que és una comparativa 

que no fa cap altre alumne, convé ressaltar que la pròpia autora, Suzy Lee, en l’anàlisi d’aquesta 

obra, es refereix a aquest moment comparant-lo amb una flor: “I loro cuori si congiungono e 
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sbocciano come fiori” (Lee, 2013: 21). La idea que escriu la Maroua té relació amb el que ella 

mateixa pronuncia durant la lectura: “sembla una planta” (torn 111 de la lectura; annex 8.1.E). 

Aquesta qüestió no s’ha comptabilitzat com a influència de la discussió, perquè es tracta d’un 

aspecte que es verbalitza en el moment de lectura i no en la conversa valorativa.252 La mateixa 

alumna també escriu “M’ha agradat quan s’han ajuntat”, un aspecte que ella mateixa comenta 

durant la discussió (“...s’han ajuntat massa”) en resposta a preguntes de la investigadora (torn 

186 i 260; annex 8.1.E).  

 

Un dels aspectes que reproven els alumnes és el fet que l’autora hagi gastat massa paper, ho 

comenta en Roger (torn 95) i ho repeteix més endavant l’Adrià (torn 152): 

 

Taula 35. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment-  Codi visual: la pàgina en blanc 

95. Roger: Que gasta molt paper _C2  

96. I: Ah mira tu creus que ha gastat molt paper i que tu no ho hauries fet d’aquesta 

manera↑ _Busca que es posi al lloc de l’autor (en Roger fa un gest de negació amb el 

cap) No↑ què hauries fet a veure [aviam si hi esteu d’acord els altres] 

97. Dani: [Jo] 

98. Roger: Escriure una mica de lletra 

 [...] 

144. I: Ah però es clar aquí a veure què ha passat aquí al mig aviam que n’hem parlat una 

mica mentre ho explicàvem però tothom deia coses diferents i jo no ho sé _pretén 

reprendre una idea que s’ha expressat durant la lectura 

145. Binta: Els colors↑ 

146. Maroua: [(?la blanca)] 

147. Mohamed: [No no una pàgina que allà no hi ha res] 

148. I: Això (buscant la pàgina) 

149. Adrià: Ah sí 

150. I: Això una pàgina que no hi havia res 

151. Maroua: [No XX] 

152. Adrià: [Però és] que han gastat molt paper aquí_C2 

153. Maroua: Ah ja sé perquè 

154. I: Han gastat molt paper si Binta a veure seu bé _repetició /gestió d’aula 

155. Maroua: Doncs si que han gastat molt paper_C2 

 

El fet d’utilitzar el terme “gastar” té certes connotacions ètiques i està estretament vinculat a les 

creences escolars, és a dir, al fet que generalment se’ls demana que omplin tota la pàgina en 

l’elaboració dels seus treballs. Aquesta qüestió l’escriuen: el mateix Roger (“M’ha agradat poc 

                                                           
252 Recordem que en tots els casos només es compten les qüestions que s’expressen en les converses que es duen 
a terme després de la lectura. 
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perquè té molt paper per guixar”) i la Patrícia (“No m’ha agradat el conte perquè ha gastat  molt 

paper”).  

 

Un aspecte que sorprèn, i sobre el qual els alumnes debaten en el moment de la lectura i en la 

discussió, és el fet que al mig del llibre aparegui una pàgina blanca. Com es mostra en la taula 

anterior, la investigadora vol recuperar el tema que ha aparegut mentre es llegia l’obra (torn 144), 

per aprofundir en exclamacions com les de l’Adrià que, assenyalant el punt d’unió de les dues 

pàgines, exclama “Clar perquè això deu ser el mirall” (torn 69 de la lectura; annex 8.1.E) o com les 

de la Binta que comenta el perquè de la pàgina en blanc dient “Ha desaparegut és perquè s’han 

ajuntat i ha anat a parar al mirall” (torn 129 de la lectura; annex 8.1.E).  Aquestes interpretacions 

no es reprenen durant la discussió, probablement perquè els alumnes ja han expressat el sentit 

que anaven construint en el mateix moment de la lectura i a posteriori no repeteixen el que ja han 

anomenat, sinó que adopten un rol més crític, més propi de qui emet una opinió o judici. En 

Younes és l’únic que valora per escrit el tema de la pàgina en blanc: “No m’ha agradat perquè al 

mig no hi havia res”. La Maroua també esmenta aquesta qüestió quan escriu de manera poc 

concreta: “No m’ha agradat perquè no hi ha res”. Sabem que es refereix a la pàgina blanca perquè 

ho explica quan la investigadora li demana que clarifiqui què vol dir amb aquesta afirmació.253   

 
El desenllaç és un tema recurrent de totes les converses i també dels textos valoratius. En aquest 

cas, trobem vuit idees que valoren o exposen algun aspecte referent al final. El fet que el 

desenllaç d’aquest àlbum no sigui del tot feliç provoca una discussió interessant que s’inicia quan 

en Mohamed pregunta sorprès “No tots els contes acaben feliços↑” (torn 7): 

 

Taula 36. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment-  Final 

1. Maroua: S’ha trencat el mirall 

2. ?: S’ha trencat::↓ 

3. Maroua: ÉS ella 

4. Ayoube: Ara no hi ha res 

5. Mohamed: Trista 

6. Ayoube: És trista 

7. Mohamed: No tots els contes acaben feliços↑_A5 

8. Ayoube: Sí eh 

9. Marta: Tots els contes no acaben tan feliços 

10. Maroua: ACABA TRIST 

11. Marta: Veus aquest no acaba feliç (resposta a la pregunta d’en Mohamed) 

                                                           
253 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
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12. I: Què diuen per- 

13. Cristina: NO SEMPRE acaben feliços 

14. I: [No sempre acaben feliços] els contes↑_A5 (repetició de la idea buscant una 

expansió) 

15. Maroua: [ACABA TRIST] 

16. Marta, Patrícia, Binta i Mohamed: NO 

17. I: Però abans en Mohamed deia que sí 

18. Mohamed: (arronsa les espatlles) [Abans] 

19. I: [Sempre acaben feliços ] clar [XX ja↓] _expressa la comprensió cap a la idea inicial 

d’en Mohamed  

[...] 

26. Maroua: Aquest és una mica trist 

 

La majoria d’alumnes estan d’acord que aquest desenllaç és trist i el posen com a exemple per 

desmentir la creença d’en Mohamed que acaba canviant d’opinió (torn 18). En qualsevol cas, 

aquest debat fa que els alumnes escriguin la seva opinió sobre el tema. En Gabi anota “...els 

contes acaben feliços!!!!! I aquest acaba trist”, es tracta d’una valoració que parteix de les seves 

experiències lectores en la mateixa línia del que apuntava en Mohamed. En la majoria d’escrits els 

alumnes valoren negativament aquest final: en Dani (“No m’ha agradat perquè el mirall s’ha 

trencat perquè és un final trist”) o en Younes (“No m’ha agradat el final el mirall s’ha trencat”). El 

mateix Younes fa èmfasi, des d’una perspectiva més moral, en el fet que no li agrada “...quan la 

nena estava plorant”. En Roger escriu “No m’ha agradat perquè sembla molt trist”, aquesta 

formulació, usant el verb “sembla” per manifestar probabilitat, s’interpreta com una referència al 

fet, comentat anteriorment, que en una obra amb imatges és més evident que el lector construeix 

el sentit del relat. Així doncs, en Roger fa una afirmació poc contundent sobre el tipus de narració, 

essent conscient que ofereix la seva visió, ja que l’àlbum no mostra directament tots els sentits.  

 

La Maroua en diferents moments de la discussió expressa que la història és trista (torns 10, 15 i 

26; annex 8.1.E) i en el seu escrit recull aquesta idea referint-se al personatge: “No m’ha agradat 

perquè estava trista”. Es tracta d’una qüestió que expressa l’Adrià durant la lectura (torn 49; 

annex 8.1.E), just després que la pròpia Maroua hagi dit que la nena està “asustada”. Hi ha una 

altra qüestió que es refereix a l’acció final, des d’una òptica més moral, que expressen alguns 

alumnes com la Maroua, que en parla durant la conversa (torn 418; annex 8.1.E) i que després 

recull per escrit: “No m’ha agradat perquè han empès”. Tanmateix, també hi ha qui ho valora 

positivament. És el cas de la Patrícia i la Binta que afirmen: “M’ha agradat perquè la nena ha 

trencat el mirall” i “M’ha agradat perquè la nena li volia fer una espenta”. En els dos casos es 

tracta d’idees modificades de la discussió, que també apareixen en la lectura, en què expliquen 
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l’acció final (torns 403-418; annex 8.1.E). Les dues seuen a la mateixa taula en el moment 

d’escriure el text i això pot haver influït les seves valoracions. 

 

Hi ha dues idees que també reben la influència del que es pronuncia durant la conversa 

col·lectiva. Es tracta del que escriu l’Adrià en referència a la versemblança de la història: “Aquest 

conte no és possible”. És una idea que deriva de la pregunta que formula la investigadora “Però 

podria passar això de veritat↑” (torn 116; annex 8.1.E) a la qual ell mateix respon que no (torn 

122; annex 8.1.E). D’altra banda, l’Ayoube anota “El títol és molt estrany”, valoració que prové de 

diferents moments de conversa en què els alumnes mostren la seva sorpresa per l’aspecte visual 

del títol, que reprodueix l’efecte mirall, com expressa la Binta en un moment de la discussió: “Ara 

ja sé com perquè el títol de baix està al revés perquè és el mirall” (torn 61; annex 8.1.E). 

 
Tal com hem pogut observar, la conversa d’aquesta obra té major influència en les produccions 

escrites dels alumnes, bàsicament per la naturalesa d’aquest àlbum. Un fet que també s’apreciava 

en el projecte pilot, en què molts alumnes recollien valoracions que havien estat compartides 

oralment (de 37 idees escrites, només 7 no deriven directament de la conversa. La influència de la 

discussió representa una mica més del 80%). Són mostres d’aquest tipus d’idees (comentades 

oralment que els alumnes escriuen) tres fragments dels textos de la Clàudia, en Marc i en Sergi 

(grup A del projecte pilot), que es reprodueixen per la claredat amb què es manifesten. D’una 

banda, trobem una valoració concreta sobre el fet que “la nena no tenia nom", un aspecte que es 

discuteix i que és valorat com una mancança important pels lectors; de l’altra, hi ha valoracions 

generals que recullen trets específics de l’obra, com ara: “Aquest conte no m’ha agradat gaire 

perquè era molt estrany perquè el mirall no estava dibuixat al full i a més era molt imaginari” o 

“L’autor no volia escriure perquè volia que ens l’imaginéssim” (Amat, 2009: 137). Convé destacar 

que en el projecte pilot dues alumnes (del grup B) també valoren negativament l’acció final en els 

seus escrits valoratius. No obstant, en el primer grup de l’estudi inicial es produeix una situació 

interessant que té a veure amb el joc que proposa l’autora.254 El fet de tenir l’àlbum a prop els 

permet manipular-lo, de manera que abans d’emetre un judici passen les pàgines endavant i 

endarrere per descobrir quina imatge representa la protagonista i quina mostra el seu reflex. Els 

supòsits que fan entre tots (és un somni, s’han canviat de lloc quan han entrat al mirall) 

demostren la capacitat de respondre al joc que presenta aquest àlbum. Convé esmentar que cap 

dels alumnes que entren més a fons en aquest debat anoten que es tracta d’un final negatiu. 

 

                                                           
254 Vegeu anàlisi d’aquest aspecte de l’obra a l’apartat 5.1.4.5 (cap. 5; part II). 
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Tanmateix, cal ressaltar que la majoria d’idees que es comenten i s’escriuen en el grup 1 també 

apareixen en el projecte pilot. En aquest sentit, trobem apreciacions negatives sobre la manca de 

text i sobre les dificultats de comprensió que això els suposa. De la mateixa manera també 

critiquen la feina de l’autor i una alumna, la Clàudia, usa el mateix terme que apareixia en el grup 

1, catalogant-lo de “gandul” (“Aquest pintor potser és una mica gandul perquè deixa tot això 

blanc (?només fa una nena)” (Amat, 2009: 206, torn 39)). Els alumnes es manifesten contraris als 

aspectes que s’allunyen de les seves creences prèvies. Convé recordar que aquesta obra trenca 

molts dels convencionalismes dels llibres per a infants.255 

 

En resum, de l’exploració de les converses que influeixen les produccions escrites sobre aquest 

àlbum se’n destaca que: 

 
a) Els alumnes valoren negativament la manca de text de l’obra argumentant, en alguns 

casos, la dificultat de comprendre un àlbum d’aquestes característiques. D’aquest fet se’n 

deriven idees interessants que reflecteixen la dependència del text escrit quan demanen, 

tant en el grup 1 com en el projecte pilot, que “n’hi hauria d’haver un amb lletra” per 

comprovar l’encert de les seves interpretacions o suggereixen que amb lletra “l’haurien 

entès millor”. També hi ha qui no gosa fer afirmacions rotundes sobre l’obra, com en 

Roger quan afirma “sembla molt trist”, conscient que en aquest àlbum les interpretacions 

poden ser diverses. Tot i que hi ha alguns textos en què els alumnes al·ludeixen al fet 

d’haver “d’imaginar més coses” i, per tant, manifesten la necessitat que el lector tingui un 

paper més actiu en aquest tipus de lectures, molts escrits contenen la valoració negativa 

sobre el fet que no hi ha lletra; una idea que anoten sense justificacions. 

 

b) Diverses creences escolars també afloren durant la conversa i influeixen els escrits amb 

crítiques per la presència d’imatges amb massa espai en blanc, pel fet de “gastar” massa 

paper o catalogant l’autora de “gandula”. Es tracta de percepcions que provenen de la 

influència de l’entorn i que es debaten i s’escriuen tant en gran grup com en petit grup. 

 

c) El fet que aquesta obra requereixi d’una lectura conjunta, perquè són els alumnes que 

van posant paraules a les accions que veuen, implica que les valoracions ja apareguin en 

aquest primer moment. Aquesta lectura amb participació activa dels alumnes i els reptes 

d’aquesta obra fan que la conversa obtingui el percentatge més elevat d’influència en els 

                                                           
255 Vegeu anàlisi d’aquest àlbum a l’apartat 5.1.4.6 (cap. 5; part II). 
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escrits del grup 1. Val a dir que en la majoria de casos en què la conversa és influent les 

idees són reafirmades per aportacions dels companys. En molts moments, la crítica 

negativa es va fent més explícita per l’impuls del grup. 

 

8.1.6. Grau d’influència de la conversa en els textos valoratius sobre L’autèntica 
història dels tres porquets 

 
L’autèntica història dels tres porquets es caracteritza per ser una versió del conegut conte 

popular, en aquest cas explicat en primera persona pel llop. Aquest canvi de punt de vista 

representa una innovació en el relat i implica una modificació dels fets, malgrat que la trama 

principal recorda la narració tradicional. Durant la conversa apareix de manera recurrent la 

comparació entre les dues versions, en la majoria de casos per mostrar sorpresa o desconcert. En 

la taula següent es mostra un fragment de discussió en què la investigadora els formula una 

pregunta amb la intenció que s’adonin del punt de vista de la narració. Tot i que alguns alumnes, 

com la Patrícia (torn 213), són capaços de copsar la diferència que suposa en el relat el canvi de 

focalització, molts altres es mostren desconcertats.  

 

Taula 37. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment- Punt de vista/focalització 

206. I: Qui l’explica aquest conte↑ningú ho sap↑ (2s.) qui l’explica↑ l’expliquen els tres 

porquets↑_repetició de la pregunta sobre el punt de vista de la narració 

207. Patrícia: [No el llop↑] 

208. Ayoube: [No el llop] 

209. Maroua: No:: el llop 

210. Genís: Per què surt més [el llop↑] (to de desaprovació) _A7 

211. Marta: [Per què surt més] el llop↑_A7 

212. I: [Si l’explica el llop::] 

213. Patrícia: Perquè representa la història del llop _A7 

 

Convé esmentar que en les valoracions escrites no apareix cap referència a la veu que el narrador 

adopta per contar el relat, en el sentit en què s’expressa la Patrícia (torns 207 i 213). Podem 

afirmar, doncs, que el desconcert i les valoracions negatives sobre les modificacions de la narració 

popular acaben tenint més presència en els textos. Ho exemplifica el que escriu la Maroua: “No 

m’ha agradat el conte perquè surt massa el llop”. Una qüestió que sembla derivar de la 

intervenció de reprovació que fa en Genís (torn 210) sobre el canvi de focus de la història. També 

cal tenir en compte que el llop és un personatge que exerceix l’arquetip de dolent en l’imaginari 

col·lectiu i és poc habitual que els contes per a infants es narrin sota la veu d’aquest tipus de 
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personatges. Aquestes consideracions sobre el rol del personatge també poden haver incidit en el 

tipus de valoracions orals i escrites dels alumnes.  

 

El títol de l’obra és un dels temes més comentats, especialment pel fet que no s’esmenti el llop si 

aquest és el protagonista i per l’ús del terme “autèntica” que genera certa sorpresa. 

 

Taula 38. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment- Títol  

222. Marta: Sí per- això per què surt més molt més el llop↑↓_A7 

[...] 

226. Dani: [Però el títol] el títol diu tres porquets _A8 

227. I: Ah “l’autèntica història dels tres porquets” vols dir que potser s’hauria d’haver posat 

l’autèntica història del llop↑ 

228. Maroua: Em toca el sol 

229. Dani: Sí i l’altre diu el llop i els tres porquets _A8 

230. Patrícia: O l’autèntica història del llop i els tres porquets _A8 

231. I: Es clar ell diu l’autèntica història dels tres porquets per què ho deu dir així↑_C2 

intenció que es posin en el lloc de l‘autor 

232. Genís: No ho sé 

233. Roger: Perquè hi ha tres porquets 

234. Marta: Perquè com que- 

235. Mohamed: JO 

236. I: Per què Mohamed↑ 

237. Mohamed: Perquè perquè aquí [per què els altres contes deien que eren els tres 

porquets i ]_C1 

238. Marta: [Ens XX la història XXX] (parlant amb els del costat)_converses paral·leles 

239. Adrià: [PERQUÈ ELS NENS PETITS S’HO CREGUIN↑] _expressió dita per la Cristina i 

repetida per la Patrícia 

[...] 

244. Mohamed: Com és que els altres contes diu els tres porquets i el llop i aquí no diu el 

llop↑_A8/C1 

245. I: Aquí no diu el llop aquí diu El diari- diari “el diari llop” 

246. Mohamed: No no aquí el títol (assenyala el títol) _A8 

247. Maroua: I també- 

248. I: “L’autèntica història dels tres porquets” perquè tothom pensi aviam els tres porquets 

(es posa les mans al front mostrant l’acció de recordar) [quin és::] 

249. Ayoube: [Una cosa] 

250. Marta: [Podia] 

251. I: Digues Marta digues 

252. Marta: Podia ficar l’autèntica història del llop no dels tres porquets (enfadada) _A8 

253. I: Bé és el que abans ens deien si- (assenyala en Dani) 

254. Mohamed: Si no diu llop [si no diu llop] al títol↓ no tindria de sortir _A8 
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En la taula anterior observem com els alumnes expressen la seva visió sobre la funció que fa el 

títol en una obra. De les seves apreciacions se’n deriva que la majoria creu que el títol ha de ser 

explicatiu o descriptiu del que narra el relat. L’última intervenció d’en Mohamed (torn 254) 

resumeix d’alguna manera les opinions sobre aquesta qüestió quan afirma que si el personatge 

del llop no apareix al títol no hauria de sortir a l’obra. Aquesta idea influeix els escrits valoratius 

de diversos alumnes. L’Íngrid és qui exposa amb més claredat la relació entre el títol i l’obra, en la 

línia dels comentaris que han fet els seus companys durant la conversa: “No m’ha agradat gaire el 

títol perquè han posat dels tres porquets i parla més del llop”. En Dani recull aquest tema fent 

èmfasi en el procés de comprensió d’aquest element narratiu: “No he entès el títol perquè no surt 

el llop”. Ell ja feia referència a aquesta idea durant la conversa (torn 226), però en el seu cas 

sembla que l’apreciació negativa prové de la comparació amb el títol de l’altre relat, valorant que 

en el conte tradicional s’esmenten els dos personatges “el llop i els tres porquets” (torn 229). La 

Marta escriu “No m’ha agradat el títol”; tenint en compte el que ella mateixa comenta oralment 

ens adonem que posa de manifest que el títol hauria de ser més fidel al contingut de la història: 

“Podia ficar l’autèntica història del llop no dels tres porquets” (torn 252). Es fa evident la dificultat 

que tenen d’entendre que la versió es presenta en aquest format per l’estreta relació amb l’obra 

popular. 

 

Altres alumnes també expressen la seva incomprensió del títol sense justificar el perquè de la 

seva afirmació. Es tracta de l’Àlex, en Roger i l’Ayoube que escriuen: “No he entès el títol”. Les 

dificultats per comprendre el significat del títol també poden haver rebut la influència d’un altre 

moment de la conversa en què es reflexiona sobre el sentit del terme “autèntica”. A continuació, 

es reprodueixen algunes intervencions dels alumnes en què s’evidencia la dificultat que tenen per 

comprendre que es tracta d’un mot usat per reforçar la idea que la història és explicada pel llop, 

que és qui exposa els fets “veraços” segons la seva perspectiva: 

 

Taula 39. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment-  Títol 

6. Patrícia: Aquesta història és va ser veritat↑ _versemblança respecte el títol 

7. I: Què us a sembla↑va ser veritat↑ _pregunta oberta 

8. Alguns alumnes: [NO] 

9. Cristina: [Sí] 

10. I: Per què creus dius que va ser veritat↑ 

[...] 

13. Patrícia: [Com que diu autèntica]_A8 

14. I: Com que diu “Autèntica” tu creus que hauria de ser- 
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15. Roger: Però als llops no els tanquen a la presó_B2 (personificació) 

16. I: Als llops no els tanquen a la presó _repetició 

17. Alguns alumnes: [XXX] 

18. Adrià: [Ni ni ni] demanen tasses de sucre_B2 (personificació) 

19. I: Ni demanen tasses de sucre:: doncs per què us a sembla que li han posat el títol 

“L’autèntica història dels tres porquets” (amb to de misteri)_A8 (reflexió sobre el títol) 

20. Adrià: Perquè ha fet una broma↑ 

 

La discussió sobre l’autenticitat de la història, la comparació amb el relat tradicional i el perquè 

del títol generen nombrosos desconcerts que s’expressen al llarg de la conversa, i a partir dels 

quals ens podem fer una idea del tipus d’interpretacions i valoracions que són capaços de fer els 

alumnes. En aquest cas es fa palès que tenen certes dificultats per copsar la ironia o el doble 

sentit que prové del gir en el punt de vista del relat. Aquest tema també el comenten, oralment i 

per escrit, alumnes del grup 2. En Guerau, per exemple, quan se li pregunta pel títol verbalitza: 

“No m’agrada perquè tampoc sembla la història de veritat” (torn 106; annex 8.2.F). Ell mateix 

recollirà aquesta idea per escrit ampliant-la: “No m’ha agradat el títol perquè no és la verdadera 

història i la verdadera és la primera història”. 

Un dels elements més comentats durant totes les converses és el desenllaç. Sobre l’àlbum 

L’autèntica història dels tres porquets hi ha un total de deu escrits amb idees que fan referència a 

aquest aspecte. En tots s’anomena l’acció final en què el llop acaba a la presó. La gran majoria 

expressen que els agrada aquest final amb fórmules com: “M’ha agradat perquè el llop va acabar 

a la presó” (Binta); “El final fa una mica de riure perquè s’ha anat a la presó” (Ayoube) o “I també 

que el fiquessin a la presó i s’ha fet vell” (Patrícia). Sembla, doncs, que aquestes manifestacions 

valoren el divertiment que suposa el desenllaç, però també denoten una certa concepció moral 

basada en la idea del càstig com un bon final pel personatge que no s’ha comportat correctament. 

Només en dos casos (en Younes i l’Àlex) anoten aquest aspecte en negatiu: “No m’ha agradat 

perquè la policia ha posat el llop a la presó”. Durant la discussió hi ha diversos moments en què 

s’anomena aquest fet. N’és un exemple la intervenció d’en Roger (taula 39, torn 15), vinculada a 

la personificació del llop; però també altres moments, com els que es mostren en la taula 

següent, en què els alumnes comparen la imatge del protagonista al principi i al final del llibre, 

com d’alguna manera recull la Patrícia escrivint que el personatge s’ha fet vell:  
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Taula 40. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment-  Desenllaç  

172. Mohamed: [Com és que aquest dibuix] és diferent que l’últim↑ (s’aixeca i s’apropa a 

passar les pàgines) _diferències del personatge entre la primera i l’última pàgina 

173. I: [Sss::::] aquest dibuix és diferent de l’últim↑ 

174. Mohamed: D’aquest 

175. I: Oh A VEURE  MIREU diu aquest dibuix és diferent de com era el llop abans es clar 

que- 

176. Binta: JA  perquè aquí [té pèls] 

177. Maroua: [Té barba] 

178. Marta: Aquí té barba 

179. I: Per què on és aquí↑ 

180. Patrícia: A la presó 

181. Cristina: A la presó 

182. I: [L’han tancat a la presó] per haver-se cruspit els llo- els porquets 

 

El fet que el llop es mengi dos dels tres porquets suscita reaccions de tota mena. Alguns 

comparen les dues versions de la història i mostren la seva sorpresa perquè aquesta acció no es 

produeix en el conte tradicional. En Mohamed, per exemple, creu que els porquets s’haurien de 

salvar, haurien de sortir de la panxa del llop, afirmant que això és el que passa al conte popular, 

barrejant aspectes d’altres relats com es mostra en el primer fragment de la taula següent (torns 

34-42). En la segona part de les intervencions (torns 50-53) es debat sobre el motiu pel qual el llop 

s’ha menjat els porquets. Es tracta d’aspectes que influeixen les valoracions escrites d’alguns dels 

alumnes: 

 

Taula 41. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment-  Selecció d’una situació/relació amb el conte popular 

34. Mohamed: Perquè perquè perquè ha menjat el llop el llop ha menjat els tres 

porquets↑_C1 sorpresa per un canvi respecte el conte tradicional 

35. Patrícia: Home perquè- 

36. Mohamed: No però els tindria de treure com els altres_C1 sorpresa per un canvi 

respecte al conte tradicional 

37. I: Ah que l’escolteu bé↑ tu dius que els hauria d’haver tret com a l’altre conte vols 

dir↑_ gestió de l’aula /C1 sorpresa per un canvi respecte el conte tradicional 

38. Mohamed: Sí [com aquells] 

39. I: [Perquè a l’altre conte no se’ls menja↑] 

40. Cristina: [No] 

41. Patrícia: [No] 

42. Mohamed: Sí però els ha tret_ C1/confusió amb les set cabretes 

[...] 

50. Patrícia: Home el menjar si està a l’aire lliure es podreix _ A4.1 (frase de l’àlbum) 
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51. I: Això ho ha dit eh 

52. Binta: Potser se l’ha menjat potser se l’ha menjat perquè no tenia ganes d’anar a:: amb 

a comprar a la tenda i volia- (alguns infants es mouen molt i fan una mica de xivarri) 

_B1 

53. I: Mira la Binta diu que no tenia ganes d’anar a comprar i ha vist els porquets 

 

En els escrits hi figuren idees que deriven, en major o menor grau, dels intercanvis transcrits en la 

taula anterior. En les intervencions d’en Mohamed es fa evident la barreja entre diferents contes 

populars en què el llop té un paper principal (Els tres porquets i Les set cabretes). Ell és qui afirma 

en el seu escrit: “No m’ha agradat perquè el llop ha menjat els dos porquets”, de manera exacta 

també ho recull en Younes que està assegut al seu costat a l’hora de dur a terme la tasca escrita. 

Quan la investigadora els pregunta els motius d’aquesta idea, en Mohamed respon “a l’altre conte 

no passa” (vegeu diari d’aula a l’annex 6). Així, malgrat que la formulació dels escrits no permet 

conèixer a fons les raons per les quals els alumnes seleccionen aquest moment, és evident que, 

almenys en el cas d’en Mohamed, un dels motius que el porten a expressar-se per escrit en 

aquests termes és la relació que ell estableix amb les seves lectures prèvies. Un fet que també es 

mostra en les seves aportacions durant la conversa (torns 34-42). La Maroua, en canvi, es 

manifesta des d’una perspectiva moral: “El conte és trist perquè es menja el porc”. Aquest 

aspecte també es comenta en la conversa del grup 2 en un moment en què els alumnes 

enumeren les diferències entre les obres (taula 42). Es tracta d’un element que també escriuran 

alguns alumnes, com per exemple l’Anas (grup 2): “No m’ha agradat perquè s’han menjat els 2 

porquets”.  

 

Taula 42. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 2 

Fragment-  Selecció d’una situació/relació amb el conte popular 

139. ?: [Perquè el llop porta ulleres] 

140. Aarón: [Perquè ha canviat el títol] 

141. I: Perquè el llop porta ulleres perquè ha canviat el títol 

142. Anna: Perquè el llop perquè el llop se’ls menja 

143. Tatiana: Perquè el llop va a la presó 

 

En un altre sentit es pronuncia la Patrícia que anota: “M’ha agradat molt que el llop es cruspís els 

dos porquets i que només quedés un porquet”. Usa el terme “cruspit” que utilitza la investigadora 

durant la discussió (taula 40, torn 182). Més enllà d’aquesta qüestió, l’apreciació positiva que fa 

d’aquesta acció prové de la comprensió que ha fet d’un moment de l’obra que ella mateixa 

reprodueix oralment (taula 41, torn 50). Respon usant la ironia que es deriva del punt de vista 

amb què es narra l’acció, un fet que indica que ha copsat el to humorístic de l’àlbum.  
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Hi ha algun altre moment de l’obra que els alumnes comenten oralment i per escrit, vinculat a 

una acció o a un personatge. Un exemple és la referència que escriuen la Binta i la Patrícia sobre 

el porquet gran: “que es va enfadar”, “que surt per la finestra, fa una mica de por”. Un aspecte 

que pot tenir certa relació amb la interrogació que fa la Maroua durant la conversa: “Per què 

aquest porc està enfadat↑”256 (torn 159; annex 8.1.F). És probable que la qüestió es produeixi per 

les dificultats d’entendre que tot s’explica segons el punt de vista del llop. En qualsevol cas, en els 

textos destaquen aquest moment assenyalant la imatge d’agressivitat amb què es representa el 

personatge, que és totalment diferent de la representació habitual dels tres porquets que 

acostuma a ser més amable. Un aspecte que, a més, és comentat durant la lectura de la 

història.257  

 

Els aspectes tipogràfics i de disseny propis d’un diari, especialment a la coberta i a la 

contracoberta i en algun moment a l’interior de l‘àlbum, generen certa curiositat. Durant la 

conversa la investigadora intenta que relacionin els esdeveniments narrats amb aquest aspecte 

paratextual que alguns alumnes destaquen en les seves produccions escrites. 

 

Taula 43. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment-  Codi gràfic: tipografia 

191. Binta: TOT tot està ple de diaris_A4.2 

192. I: Per què està ple de diaris↑ 

193. Cristina: És un diari 

194. Patrícia: Perquè va sortir en el diari el llop _A4.1 + A4.2 

[...] 

304. Binta: [Però aquí hi ha unes lletres] de diari 

 

La transcripció anterior il·lustra com els crida l’atenció la presència de l’aspecte gràfic del diari i 

també la relació que alguns, com la Patrícia, estableixen entre els successos de la narració i el codi 

visual (torn 194). És precisament la Patrícia que destaca un moment de la trama i anota aquest 

element: “M’ha agradat molt que els porquets reporters li preparessin una trampa i el fiquessin al 

diari”. La paraula “trampa” és utilitzada per la investigadora en dos moments de la conversa 

(torns 66 i 95; annex 8.1.F) i sembla que això pot haver influït el seu text, ja que a l’obra no 

apareix aquest terme sinó el mot “parany”.258 En Dani i la Cristina seleccionen també l’aspecte 

gràfic en els seus escrits i afirmen, respectivament: “La lletra era molt petita hi havia diari” i “M’ha 

agradat molt perquè surt el diari”. 

                                                           
256 Es refereix a la il·lustració que es reprodueix a l’annex 4, núm. 17.  
257 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
258 També cal fer notar que el terme “trampa” acostuma a ser d’ús més freqüent entre els infants. 
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L’apreciació del codi visual és un aspecte molt comú en les valoracions dels diferents àlbums. A 

continuació es mostra un comentari sobre les il·lustracions, que se centra especialment en la 

representació del protagonista: 

 

Taula 44. Discussió 6 (L’autèntica història dels tres porquets) – Grup 1 

Fragment-  Codi visual: el personatge 

171. Roger: [Té el cap quadrat]_A4.2/A7 

[...] 

202. Roger: Però una cosa té el cap quadrat _A4.2 (repetició de la mateixa idea que ell ha 

expressat) 

203. Oleguer: Sí és cap quadrat 

[...] 

225. Maroua: [I TAMBÉ TÉ ULLERES] (la I fa un gest amb les mans perquè abaixin el to de 

veu)_A7 característica visual que ja sortia a La talpeta que volia saber qui li havia fet 

allò al cap 

 

L’Oleguer i en Genís escriuen el comentari que ha fet en Roger (torns 171 i 202) tot i que ho fan 

en sentit contrari. L’Oleguer, que corrobora oralment l’aportació d’en Roger (torn 202), afirma 

que li ha agradat l’àlbum “perquè el llop tenia el cap rectangular” i en canvi en Genís anota que 

aquest aspecte no li ha agradat. En qualsevol cas, recordem que es tracta de dos alumnes que 

seuen a la mateixa taula en el moment d’elaborar la tasca i comenten habitualment el que 

escriuran. En Roger és qui fa referència al dibuix del personatge, tanmateix ell no escriu aquesta 

idea sinó que recull l’aportació de la Maroua (torn 225) valorant un aspecte relacionat amb la 

personificació: “És una mica estrany que el llop porti ulleres”. Aquesta darrera situació mostra 

que els efectes dels comentaris que els alumnes formulen durant les discussions poden ser 

diversos. D’una banda, poden mantenir les pròpies opinions oralment i per escrit. D’altra banda, 

també hi ha comentaris que poden influir en les valoracions de la resta de companys, com passa 

en l’exemple anterior, o fins i tot opinions recollides en els textos que poden ser resultat de la 

construcció conjunta de coneixement durant l’intercanvi.  

 

En conclusió, de la influència de les converses en les valoracions escrites d’aquest àlbum podem 

destacar que: 

 

a) Els desconcerts i les valoracions negatives sobre les modificacions de la narració popular 

són rellevants en les converses que influeixen els textos. Oralment hi ha alumnes capaços 
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de fer reflexions interessants que no sempre es recullen per escrit.259 N’és un exemple 

l’aportació de la Patrícia sobre el fet que aquest àlbum “representa la història del llop” 

(taula 37) que no recull cap alumne, ni tan sols ella mateixa. Els alumnes es veuen 

eclipsats per la recurrència dels dubtes, que tenen més presència i ofeguen algunes de les 

interpretacions reflexives.  

 

b) Hi ha casos en què la forma escrita és molt poc explícita i cal recórrer a la conversa per 

entendre el sentit dels textos. Per exemple, apareixen frases com “No he entès el títol” 

darrera de les quals hi poden haver reflexions més profundes, que apareixen en la 

discussió, al voltant de l’ús del terme “autèntica” o del fet que el personatge protagonista 

no aparegui al títol. Hi ha pocs alumnes que són capaços d’explicar per escrit aquest tipus 

d’idees.  

 

c) L’obra presenta reptes interpretatius importants i això provoca dubtes i desconcerts. Les 

converses giren, inevitablement, entorn de la comparativa entre versions, un fet que no 

queda explícit en els textos a causa d’una doble dificultat: establir conclusions quan els 

dubtes de tots els alumnes es van presentant de manera recurrent i plasmar per escrit el 

procés de raonament personal. 

 

8.1.7. Reflexions sobre la influència de la conversa en els textos valoratius (a 
manera de síntesi) 

 
En aquest subapartat es pretén posar de manifest el grau d’influència general de la conversa en 

els escrits valoratius. Per obtenir aquesta informació, s’ha fet una primera aproximació al 

percentatge d’influència en cada cas, des d’una perspectiva quantitativa, i després s’ha centrat la 

mirada en el tipus de relacions que s’han produït entre conversa i escrits valoratius sobre cada 

àlbum, des d’una òptica qualitativa. A continuació, reprenem aquests dos aspectes per tal de fer 

paleses algunes reflexions globals, a tall de síntesi. 

 

 

 

 

 
                                                           
259 Vegeu apartat 8.3. 
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8.1.7.1. Els percentatges d’influència de la conversa en l’escriptura valorativa final 

Una de les primeres qüestions que s’ha comprovat és que el percentatge d’influència de les 

converses en els textos del grup 1 oscil·la entre el 51% i el 71%, mentre que en el projecte pilot, 

en petit grup, les converses tenen més incidència (entre el 72% i el 84%). Convé recordar que les 

dades del grup 1 s’obtenen de l’aplicació de sis converses sobre sis àlbums diferents i les del 

projecte pilot corresponen a dos grups de quatre infants amb qui s’aplica la intervenció en quatre 

ocasions. En qualsevol cas, s’evidencia que: la pràctica de discussió d’àlbums té influència, però es 

mostra més efectiva en petit grup pel fet que tots els alumnes participen més expressant les seves 

idees i se senten més part del col·lectiu. Així doncs, les aportacions dels companys resulten molt 

influents pel conjunt, mentre que en el grup més nombrós els temes comentats oralment no 

reverteixen en la majoria d’alumnat. 

 

Es constata que no hi ha un canvi important pel que fa a un augment o a una disminució de la 

influència de la conversa entre la primera i l’última sessió de la intervenció didàctica (gràfics 8-13). 

La influència es manté força constant i les variacions que es produeixen en cada cas es deuen a les 

característiques de les obres o a la forma en què es desenvolupa la dinàmica. En aquest cas, cal 

tenir en compte la influència de la mediació (vegeu apartat 8.4). 

 

La conversa que té més incidència en el gran grup és sobre l’àlbum Espejo (71%). El fet que es 

tracti d’una obra sense text, complexa, i que els alumnes participin activament en la lectura, 

explicant ells mateixos les interpretacions que van fent, sembla haver estat decisiu en l’augment 

de la incidència de l’intercanvi oral. La que té menys influència és la intervenció sobre l’obra La 

lluna d’en Joan (51%). Aquest fet es contraposa amb el que succeïa en el projecte pilot, en què els 

alumnes incorporaven moltes qüestions sobre la conversa d’aquest àlbum. Sembla que en la 

discussió en petit grup s’aprofundeix més en els reptes interpretatius que ofereix aquesta lectura. 

Tanmateix, no es tracta d’un percentatge molt menor, si el comparem amb el que presenten la 

resta d’obres.  

 

8.1.7.2. Les relacions entre les converses i els textos valoratius de cada àlbum 

Les converses que han influït els escrits valoratius permeten entendre millor les raons d’algunes 

afirmacions que en els textos apareixen sense justificar. Aquest fet ens indica que el docent no 

pot valorar tan sols les produccions escrites dels alumnes per conèixer els seus aprenentatges, 

sinó que és necessari tenir en compte els intercanvis orals per copsar com s’han desenvolupat els 

raonaments i com interpreten i valoren l’obra.  
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Les idees comentades durant la conversa que es recullen per escrit fan referència, en la majoria 

de casos, a les il·lustracions i al desenllaç. Idees que, com s’ha constatat al capítol anterior, són 

molt presents en els escrits valoratius. No obstant, també hi ha comentaris sobre altres aspectes 

que estan vinculats als trets específics de cada obra i que depenen de la forma en què es 

desenvolupa la conversa. En aquest sentit, es troben situacions diverses: 

 

─ Els àlbums amb més complexitat, com L’autèntica història dels tres porquets, generen 

reflexions orals interessants (per exemple sobre la focalització, taula 37) per part d’alguns 

alumnes, enmig de molts dubtes i desconcerts que fan difícil que les interpretacions 

arribin a tots els membres del grup com a nou aprenentatge. En general, els comentaris 

que s’escriuen sobre aquestes qüestions es formulen de manera descriptiva, recollint el 

desconcert o la idea inicial, i mostren les dificultats per elaborar reflexions més precises. 

 

─ En diferents moments afloren creences que els alumnes van instaurant, derivades de 

l’experiència lectora i de determinades tasques que es duen a terme a l’escola. Així, 

apareixen opinions negatives sobre la feina de l’autor en una obra sense text com Espejo 

(taula 31); sobre el final obert de Dos fils (taula 11) o sobre la repetició de paraules a La 

talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap (taula 24). Es tracta d’idees que els 

alumnes escriuen i que provenen de l’expansió que es produeix durant l’intercanvi oral.  

 

─ Les converses sobre àlbums menys complexos i en què la temàtica els diverteix, com 

passa en el cas de La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap, se centren en el 

divertiment i això impedeix generar debats més reflexius sobre els aspectes constitutius 

de l’obra (taula 21, taula 24). 

 

La forma en què es produeixen les converses influents s’analitza de manera més detallada en el 

proper apartat, en què s’observa si les idees que s’escriuen provenen de la pròpia verbalització o 

de l’intercanvi entre companys.  
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74%

26%

Gràfic 14.  Neda-que-neda

intercanvi

verbalització

8.2. TIPUS D’INTERVENCIONS EN LA CONVERSA COL·LECTIVA: LA INFLUÈNCIA DE LA 

VERBALITZACIÓ I DE L‘INTERCANVI EN ELS ESCRITS 
 
A l’apartat anterior (8.1) s’han anat examinant els moments de discussió que han resultat més 

influents en els escrits i s’ha posat de manifest que les idees de l’intercanvi oral que els alumnes 

escriuen poden seguir recorreguts diferents, és a dir, poden derivar de l’apropiació de la idea d’un 

company, amb major o menor participació de la resta de membres del grup, o de la pròpia 

verbalització. Per poder establir amb més exactitud si les converses són propostes que 

afavoreixen l’aprenentatge en col·laboració o tan sols espais per reafirmar la pròpia posició, ens 

proposem centrar la mirada en la naturalesa d’aquests diàlegs. En aquest apartat es pretén 

observar: 

 

1. Fins a quin punt els aspectes anotats que deriven de la discussió provenen de la pròpia 

verbalització, és a dir, de l’expressió oral d’una idea que després es reafirma per escrit, o 

de l’intercanvi, com a forma d’apropiació de reflexions de companys o de construcció 

conjunta d’opinions. 

 
2.  Les possibilitats de reflexió que provoquen en cada cas les verbalitzacions o els 

intercanvis. 

 

En primer lloc, es parteix de les dades recollides en els gràfics 8-13 (apartat 8.1) que mostren la 

influència de la conversa en els escrits valoratius (recordem que aquesta influència oscil·la entre 

el 51% i el 71%). Les idees comptabilitzades en aquells gràfics com a influència de la conversa són 

les que s’analitzen a continuació (representen el 100% de les dades de cada gràfic). L’objectiu és 

focalitzar l’atenció en les converses que han resultat influents per mostrar quin percentatge 

d’aquestes qüestions (idees comentades oralment que s’escriuen) prové de la pròpia verbalització 

o de l’intercanvi entre companys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

81%

19%

Gràfic 15. Dos fils

intercanvi

verbalització
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79%

21%

Gràfic 16. La talpeta...

interacció

verbalització

   

84%

16%

Gràfic 18. Espejo

intercanvi

verbalització

  

Els gràfics 14-19 il·lustren que la verbalització de les pròpies idees durant la conversa té una 

incidència menor en els textos. És a dir, les qüestions comentades oralment que els alumnes 

recullen per escrit provenen majoritàriament del que hem anomenat intercanvi. Tampoc es 

mostren canvis substancials en aquest aspecte pel que fa a les diferents obres. L’única apreciació 

que es deriva en aquest sentit és que en la primera discussió (gràfic 14) el percentatge de 

verbalitzacions és el més elevat i que en les dues darreres és més baix (gràfic 18 i 19), passant per 

intervals diversos. Aquest fet pot ser un indicador del domini que els alumnes van adquirint en 

aquesta pràctica a mesura que la van aplicant, però ens inclinem a pensar, considerant les formes 

amb què s’ha anat desenvolupant l’activitat, que el resultat reflecteix el fet que les últimes obres 

llegides són més complexes, suposen una novetat respecte el que estan acostumats a llegir, de 

manera que en general en aquests casos els alumnes es guien més per aportacions de companys 

o per idees formulades conjuntament. Tanmateix, les diferències són molt poc significatives i es 

pot afirmar que la discussió exerceix influència com a espai d’intercanvi.  

 

83%

17%

Gràfic 19. L'autèntica...

intercanvi

verbalització

78%

22%

Gràfic 17. La lluna d'en Joan

intercanvi

verbalització
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Tant el que hem anomenat verbalització com les qüestions que s’engloben en el bloc d’intercanvi 

es produeixen de maneres diferents, amb certs matisos. Així doncs, sembla interessant centrar la 

mirada en aquests aspectes per intentar descobrir la forma més habitual de construcció de les 

pròpies opinions.  

 

8.2.1. La influència de la verbalització 

Si ens centrem en els casos en què la verbalització personal ha estat influent, podem veure que es 

tracta d’idees que algun alumne pronuncia i que, majoritàriament, reben el suport o l’elogi dels 

companys o de la investigadora.260 Només hi ha un cas clar en què l’alumne persisteix en la seva 

posició quan s’expressa oralment i per escrit, malgrat la desaprovació d’un company (en la 

discussió sobre Neda-que-neda l’Ayoube manté que li agrada el títol malgrat la negativa del seu 

company (torns 285-286; annex 8.1.A)).261 Hi ha algunes situacions en què la idea verbalitzada, 

que ha estat anotada, no rep cap resposta durant l’intercanvi oral (n’és una mostra l’aportació de 

la Maroua sobre un moment de l’obra Espejo (torns 186 i 260; annex 8.1.E)) o bé d’altres en què 

genera cert debat (com ara la discussió que suscita el desconcert expressat per la Marta sobre les 

qualitat de la lluna a La lluna d’en Joan (taula 27, torn 27)). En qualsevol cas, la gran majoria 

d’idees que els alumnes expressen i que després escriuen han rebut el suport dels companys, 

posant de manifest el seu acord. 

 

També hi ha algun cas en què la investigadora ha pronunciat un elogi o una expressió que pot 

haver reafirmat la pròpia idea.262 Ara bé, en la majoria de casos el reforçament positiu es produeix 

per part dels companys. Vegem algun exemple dels pocs casos en què la intervenció de la 

investigadora pot haver estat decisiva. En la primera discussió, sobre l’àlbum Neda-que-neda, es 

produeix una situació, que es recull a la taula núm. 7 (apartat 8.1.1), en què en Younes expressa 

que el personatge és espavilat i immediatament després la investigadora respon: “Ostres i tant hi 

esteu d’acord↑” (torn 222). Tots els alumnes responen afirmativament, com acostuma a ser 

                                                           
260 Vegeu quadre amb la quantitat de verbalitzacions expressades oralment i per escrit que reben l’elogi dels 
companys o de la investigadora a l’annex 8.3.  
261 Un altre aspecte a considerar és fins a quin punt la incidència és menor segons el rol que desenvolupa 
l’alumne que pronuncia la idea i el company que la valora. Així doncs, en aquest cas es tracta d’alumnes que no 
exerceixen lideratge dins del grup. Tanmateix, és una qüestió difícil de valorar considerant que la investigadora 
no té prou coneixement dels rols que desenvolupa cadascú en el grup classe. Tot i així es mostren aspectes 
recurrents. Per exemple, en Roger fa moltes aportacions que són valorades o el que diu l’Oleguer acostuma a ser 
acceptat per en Genís i el mateix Roger. Aquestes qüestions sobrepassen els propòsits de l’estudi, però convé 
tenir-les en compte com a elements que també contribueixen a fer que les propostes didàctiques prenguin una o 
altra direcció. 
262 Vegeu la incidència del tipus d’aportacions de la investigadora en el desenvolupament de la conversa a 
l’apartat 8.4. 
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habitual en la majoria de preguntes d’aquest tipus que la mediadora formula. Aquesta idea només 

l’escriu el mateix alumne que l’ha pronunciat. En la taula següent s’il·lustra un cas semblant quan 

en el darrer moment de la primera discussió la Cristina expressa una curiositat que la 

investigadora elogia: 

  

Taula 45. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment – Elogi de la investigadora 

341. Cristina: Les pedres com que són rodones i amb un forat al mig sembla que siguin 

dònuts _A4.2 (la mateixa idea que expressaven els infants del projecte pilot) 

342. I: Ah mira què diu escolteu-la bé que és divertit 

 

La investigadora (torn 342) ofereix una resposta molt positiva, pel fet que recorda que en el 

projecte pilot també es va formular aquesta comparativa. Aquest tipus de valoració pot haver 

influït que la Cristina escrigui aquesta idea.  

 

Les valoracions que fan els companys en resposta a les verbalitzacions acostumen a ser per 

mostrar el seu acord. N’és un exemple la situació següent en què es transcriu un fragment que 

s’ha reproduït de manera més àmplia a la taula 6 (apartat 8.1). 

 

Taula 46. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment – Elogi de la investigadora 

159. Binta: [A MI M’AGRADA] AQUEST perquè ja estava pintat [de molts colors la         

medusa] 

160. Maroua: [A mi també m’agrada] A MI TAMBÉ [A MI TAMBÉ] 
161. Mohamed: [Sí] 

 

Aquestes acostumen a ser les mostres de suport que reben els alumnes que després recullen per 

escrit les seves pròpies verbalitzacions.263 Aquest tipus de respostes il·lustren que, normalment, la 

verbalització personal es veu reforçada per les aportacions dels altres. Evidentment, per a molts 

companys aquests moments són una forma d’intercanvi si tenim en compte que molts d’ells 

prenen aquestes qüestions com a pròpies en els seus escrits. Abans de comentar els tipus 

d’intercanvi més habituals, però, convé esmentar que si bé a priori pot semblar que la 

verbalització és únicament una forma de reafirmar les pròpies opinions, en realitat el fet 

d’expressar les dificultats de comprensió o desconcerts també pot promoure la pròpia reflexió. A 

tall d’exemple es transcriuen dues situacions, una del grup 1 i una del projecte pilot, que no 

                                                           
263 Vegeu altres exemples a l’apartat 8.1 (taula 1, taula 10,  taula 11). 



341 

 

influeixen els textos però que mostren com, en ocasions, els mateixos alumnes que plantegen un 

desconcert són capaços de respondre’l.  

 

Taula 47. Discussió 6 (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment – Verbalització i reflexió 

124. Ayoube: Doncs per què hi ha:: hi ha dos contes diferents del::dels tres porquets↑ _C1 

125. Genís: Perquè un és autèntic i l’altre [és de broma] 

126. Cristina: [No perquè] 

127. Ayoube: [Ho han barrejat] 

 

Aquest fragment de conversa, que es reproduirà de manera més extensa més endavant (apartat 

8.3.3.1, taula 81), mostra com el mateix Ayoube és qui respon de manera molt encertada la seva 

pròpia pregunta (torns 124 i 127) sense la influència d’altres companys, ja que les aportacions 

d’en Genís i la Cristina estan allunyades de la conclusió que ell formula. Aquesta situació resulta 

interessant perquè exemplifica les possibilitats d’aprenentatge que pot suposar fer que els 

alumnes s’expressin per promoure no només l’intercanvi, sinó també la pròpia capacitat de 

raonament. En aquest sentit, és molt significativa una situació que es produeix en un dels grups 

del projecte pilot en què s’exposa amb molta claredat aquest fet i que sembla interessant poder 

recuperar (Amat, 2010: 36-37): 

 

Taula 48. Discussió Projecte pilot (Neda-que-neda) – Grup A 

Fragment – Verbalització i reflexió 

33. Paula: A més per exemple aquesta pàgina que és tota grisa i hi ha un peix no se SAP què 

és tot això gris i a la primera també perquè (...) oita (buscant la primera pàgina) perquè 

de- deien que era el mar però això més bé ((@) semblen ocells que volen perquè això 

sembla el cel) 

34. Clàudia: Ja↓ 

35. Marc: Home clar perquè això deuen ser totes les algues (..) i les pedres 

36. Clàudia: I i:::- 

37. Mestra: I allà per què deu ser fosc que deies tu Paula↑ 

38. Marc: [Perquè] 

39. Paula: [Perquè] 

40. Marc: Perquè és el fons del- del mar i al fons del mar no hi- hi entren tan els rajos del- 

del sol 

41. Sergi: O potser perquè era de nit 

42. Clàudia: [A mi] 

43. Paula: [I també] 

44. Mestra: [Què diu XX] 

45. Paula: I també allò devia ser XX fosc perquè quan (..) perquè com que aquell peix gran 

era tan GRAN i negre que a tothom a la va espantar i llavors bueno (..) quan hi ha més 

peixos es fa com més claror i quan només n’hi ha un es fa molta foscor 



342 

 

La Paula acaba fent una associació de l’ús del color amb la transmissió del sentit de l’obra (torn 

45), que respon al desconcert que planteja ella mateixa inicialment (torn 33). La seva conclusió no 

es veu influïda per les aportacions dels companys, que responen tenint en compte els 

coneixements del món, sinó que prové del temps de reflexió que se li ofereix durant l’intercanvi i 

de les intervencions de la mestra que té la intenció que els alumnes desenvolupin els seus 

raonaments. Aquest fet mostra com la verbalització de la recepció personal i la possibilitat de 

tenir temps per a la reflexió també són opcions que afavoreixen el desenvolupament del 

pensament, l’aprenentatge. En la línia del que apuntava Mercer (2006: 69), hi ha evidències que 

indiquen que tan sols el fet de parlar d’un determinat aspecte fa que l’aprenentatge sigui més 

efectiu. En aquest sentit, compartir amb els altres les pròpies idees, dirigir-les a un públic, implica 

posar en marxa estratègies d’organització i, en molts casos, de reelaboració del pensament per tal 

de formular, de la manera més adequada, allò que es vol transmetre. En general aquestes 

condicions es donen més en el petit grup, en què les verbalitzacions tenen més presència perquè 

tots poden expressar les seves idees. De la mateixa manera, també són més actius a l’hora 

d’escoltar les diferents propostes i, evidentment, tots poden aportar les seves visions sobre els 

plantejaments dels companys disposant de més temps per elaborar els raonaments.  

 

Per concloure, convé remarcar que cal concebre la verbalització com una fórmula interessant de 

promoure el propi raonament. Un dels aspectes determinants perquè un alumne anoti la seva 

pròpia verbalització és rebre l’elogi dels companys o, en menor mesura, de l’adult mediador. Les 

dues situacions anteriors (taules 47 i 48) són un exemple de com dues reflexions personals 

interessants, de l’Ayoube i de la Paula, no reben els comentaris dels companys i no s’acaben 

anotant. Això acostuma a succeir quan les interpretacions són més complexes.  

 

8.2.2. La influència de l’intercanvi 

Quant als intercanvis, poden prendre formes diverses que majoritàriament podem classificar en 

dos grans grups: els que semblen més simples, quan els companys es fan seves les apreciacions 

d’altres, i els que considerem més complexos quan es formulen de manera conjunta, com una 

forma d’interpensar (Mercer, 2009: 19). En el primer cas, trobem situacions que s’han vist a 

l’apartat anterior (8.1), com ara quan en Roger afirma que el personatge principal “té el cap 

quadrat” (taula 44, apartat 8.1.6). L’Oleguer i en Genís anoten aquesta idea. Així, en Roger fa una 

aportació que ell no escriu, però que alguns companys recullen directament.  
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També hi ha moments que s’acosten més a la construcció compartida de coneixement, que es 

diferencia pel fet que les diverses aportacions ajuden a elaborar una idea influent. És el cas que es 

recull a la taula 38 (apartat 8.1.6), en què després d’un intercanvi d’idees sobre el perquè del títol 

L’autèntica història dels tres porquets en Mohamed acaba establint que “Si no diu llop [si no diu 

llop] al títol↓no tindria de sortir” (torn 254). En aquesta conversa hi participen directament 

alumnes com en Dani, la Maroua, la Patrícia, la Marta, l’Ayoube i molts escriuen aquesta idea en 

les seves valoracions. A més, però, també la recull l’Íngrid que, si bé no comenta directament 

aquest aspecte,264 escolta de manera molt activa i acaba escrivint la conclusió que extreu de les 

diverses reflexions dels companys, com una forma d’apropiació de l’intercanvi dels altres: “No 

m’ha agradat gaire el títol perquè han posat dels tres porquets i parla més del llop”.  

 

Tant les verbalitzacions com els intercanvis poden tenir graus d’efectivitat diferents segons la 

forma en què es desenvolupen. Convé esmentar que també hi ha ocasions en què l’activitat 

conjunta, en paraules de Mercer (2009: 21), “puede generar confusión, ahogar la creatividad 

individual y producir resultados mediocres”. Un fet que s’ha evidenciat en algunes converses 

d’àlbums amb certa complexitat, per exemple en la seqüència de la taula 37 (apartat 8.1.6) es 

mostra com la Patrícia estableix que l’obra “representa la història del llop” i malgrat que ella 

explicarà en diferents moments la seva idea els dubtes de la majoria s’aniran manifestant de 

manera recurrent  i diluiran la seva proposta, fins a fer que ningú, ni ella mateixa, l’anoti. Hi ha 

moltes variables que poden determinar el grau d’eficàcia dels diàlegs, com per exemple els rols 

que exerceix cada participant, l’espai i els materials que hi ha a l’abast, les qualitats de l’obra 

literària sobre la qual s’intercanvia opinió i també la forma de guiatge que fa el docent, un aspecte 

que es comenta a l’apartat 8.4.  

 

Per concloure, cal ressaltar que la majoria d’idees de la conversa que els alumnes escriuen 

provenen de l’intercanvi. Aquestes situacions es poden produir per l’apropiació d’una idea d’un 

alumne, un fet que sembla habitual, o per la creació conjunta de raonaments, una situació més 

residual. Aquests darrers intercanvis són més difícils de generar perquè els alumnes estan més 

acostumats a expressar qüestions simples, per identificació o descripció d’elements, un fet que no 

promou la construcció conjunta d’idees.  

 

                                                           
264 Un dels pocs comentaris que l’Íngrid fa en aquesta discussió és a l’inici, quan suggereix que hi poden haver 
diferents versions: “Perquè:: s’ha inventat diferentes històries dels tres porquets i aquesta és la de veritat↑” 
(taula 81, torn 25). 
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A més, les idees que presenten certa complexitat en alguns casos queden dissoltes enmig de 

dubtes i de respostes precipitades que s’encavalquen i, per tant, no sempre es recullen per 

escrit265 o influeixen pocs alumnes. Malgrat moments d’intercanvi interessants, com el que es 

mostra a la taula 38 (apartat 8.1.6) sobre si el nom del protagonista hauria d’aparèixer al títol, 

sembla que aquestes qüestions tenen menys influència en els escrits que altres de més simples. 

Caldria, però, constatar si en les converses s’han produït més situacions d’aquest tipus que no 

s’han recollit en els textos.  

 

En aquest punt convé observar els comentaris orals dels alumnes que no apareixen en els textos 

per saber si es produeixen situacions interessants de verbalització o d’intercanvi dels seus 

coneixements literaris i de la seva recepció lectora. Les formes en què es desenvolupen aquests 

raonaments i els tipus d’idees que es comenten s’examinen en els propers apartats. 

 

8.3. ANÀLISI DEL TIPUS DE REFLEXIONS FORMULADES DURANT LA CONVERSA 

COL·LECTIVA  
 
Les converses poden ser pràctiques educatives interessants, espais de reflexió que convé analitzar 

per apreciar-ne les possibilitats d’aprenentatge, de construcció de coneixement. Hi ha moments 

en què els temes que es debaten durant les discussions no apareixen en els textos posteriors, 

malgrat que les idees compartides prenen interès com a mostra de la capacitat interpretativa dels 

alumnes. En aquest sentit, al llarg d’aquest apartat es reflexiona sobre com es desenvolupa el 

diàleg, per comprovar:  

 
1. Com els alumnes conversen sobre diferents aspectes, per saber si es produeixen 

reflexions interessants que no es traspassen a l’escrit. 

2. Quin tipus d’idees s’intercanvien (i no s’escriuen) en referència als elements narratius,  als 

aspectes personals o al fet literari, seguint l’anàlisi d’anteriors apartats, i el grau de 

reflexió que presenten. 

 

A continuació, s’examinen alguns fragments de discussió –majoritàriament del grup 1, però també 

del grup 2 i del projecte pilot─ sobre àlbums diferents, que il·lustren com els alumnes expressen la 

                                                           
265 És el cas, exposat anteriorment, de la idea de la Patrícia sobre el punt de vista de la darrera lectura: 
“Representa la història del llop” (taula 37; apartat 8.1.6). 
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seva recepció sobre els elements que configuren l’obra (8.3.1), sobre els seus coneixements o 

vivències (8.3.2) i sobre el fet literari (8.3.3).  

 

8.3.1. La conversa sobre els elements literaris: anàlisis i reflexions  
 
En les converses sobre els àlbums els alumnes fan referència, en diferents moments, als elements 

literaris que configuren l’obra. En molts casos plasmen les idees de les converses en els textos 

valoratius, parlant del desenllaç o de la il·lustració, però en altres les reflexions no es traspassen 

als escrits. Oralment els alumnes expressen les seves concepcions sobre el títol, el codi visual i 

textual, el tipus de personatges, la temàtica realista o fantàstica i els motius literaris. En els 

subapartats següents s’examinen fragments de conversa en què es fa referència a cadascun 

d’aquests aspectes. 

 

La discussió sobre aquests temes condueix, en alguns casos, a usar un determinat metallenguatge 

literari per referir-se a qüestions pròpies del discurs narratiu i fer-ho de forma força distanciada, 

crítica i reflexiva. No obstant, en altres moments el debat evidencia que els alumnes 

comparteixen desconcerts, descripcions o explicacions literals de determinats aspectes, al mateix 

temps que es fan evidents percepcions condicionades per les experiències lectores prèvies.  

 

8.3.1.1. El títol: característiques i funcions 

Un aspecte que es comenta habitualment és el títol de l’obra. Els alumnes normalment el valoren 

tenint en compte si resumeix correctament els fets ocorreguts, entenent que aquesta és la seva 

funció principal. En la taula següent veiem un exemple de conversa al voltant d’aquest element 

narratiu. La discussió sobre el tema s’inicia perquè l’Ayoube afirma que li agrada el títol (torn 

285), una idea que s’anomena a la pauta d’arguments i que es desenvolupa per les intervencions 

de la investigadora que pregunta el perquè del títol (torn  289) i si es podria canviar per un altre 

(torn 295). La proposta de canvi de títol fomenta el treball de comprensió de l’obra, un pas previ a 

la tasca de valoració. Tant la pauta com la mediació són dos elements que, de manera més o 

menys implícita, juguen un paper essencial en el desenvolupament de les converses, com veurem 

més endavant (apartat 8.4 i capítol 9). En qualsevol cas, la proposta de la investigadora genera tot 

un seguit d’intervencions al voltant de possibles títols que els alumnes suggereixen i que 

demostren el grau de comprensió de l’obra i també la concepció que tenen de les característiques 

d’aquest element: 
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Taula 49. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Sobre el títol 

285. Ayoube: [I també] i també m’ha agradat el títol_A8  

286. Adrià: A mi el títol no m’ha agradat gens_A8 

287. I: No el títol↓ 

288. Marta: Sí Neda-que-neda 
289. I: Per què és aquest títol Mohamed↑_intenció d’aprofundir en el tipus de  títol 

290. Mohamed: Per què és aquell- 

291. Maroua: Perquè és aquell::  [peix] 

292. Íngrid: [Peix] 

293. Adrià: PERQUÈ EL PEIX NEDA MOLT RÀPID  

294. Marta: XX és el nom Neda-que-neda 

295. I: Li han volgut posar el nom de títol no↑ quin podria posar un altre títol↑_intenció 

de buscar altres títols per fomentar la comprensió i la interpretació 

296. Adrià: EL PEIX RÀPID 

297. Ayoube: El peix ràpid 

298. Adrià: [Eh tu copión↓](referint-se a l’Ayoube)  

299. Maroua: [El peix ràpid] 

300. Gabi: [Podria posar podria posar] l’aventura de l’aigua 

301. Marta: [El peix que nedava molt ràpid] 

302. Dani: El peix gegant 
303. Maroua: [EL PEIX AVENTURA] 

304. Binta: [EL PEIX EL PEIX VALENT] 

305.  Ayoube: [El peix negre el peix negre] 

306. I: Ui que no us sentiré 

307. Ayoube: [El peix negre] 

308. Binta: [EL PEIX VALENT] 

309. Gabi: EL PEIX GEGANT format de peixos 

 

En la majoria de títols que els alumnes proposen es destaca el protagonista i les seves 

característiques, reproduint el tipus de títol de l’obra que es comenta, (“El peix ràpid”, “El peix 

que nedava molt ràpid”, “El peix negre”, “El peix valent”, “El peix gegant”, “El peix aventura”). 

També trobem qui se centren en la trama fent servir, precisament, termes com “aventures” que, 

com ja hem vist anteriorment, els alumnes acostumen a usar per referir-se a les obres 

(“L’aventura de l’aigua”) o qui selecciona un passatge de la narració que té importància en el 

desenllaç (“El peix gegant format de peixos”). Es tracta de títols coherents, descriptius, poc 

simbòlics, que entren en la línia del que és més habitual en lectures dirigides a lectors d’aquesta 

franja d’edat.266 L’activitat de canviar el títol d’un text promou que els alumnes tinguin un paper 

actiu, com a creadors, i que alhora posin en joc les habilitats de comprensió i els coneixements 

literaris que han adquirit en les seves experiències lectores.  

 

                                                           
266 Vegeu característiques del títol en la literatura infantil prototípica a l’apartat 5.1.4.1(d), (cap.5; part II). 
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El títol també és un dels aspectes més comentats en diferents converses del grup 2. En la 

discussió de La lluna d’en Joan, la investigadora pregunta per quin motiu l’autora ha escrit aquest 

títol i és una alumna, la Martina, qui proposa altres possibilitats (torn 157), una idea que genera 

moltes intervencions, de les quals se’n destaquen algunes a continuació: 

 

Taula 50. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Sobre el títol 

157. Martina: [Perquè són amics per això] potser es podria dir- 

158. I: Ss:: què es podria dir què↑ 

159. Martina: Es podria dir la lluna  

160. Anna: Que va rescatar 

161. Martina: Que està que s’ha fet amic d’un d’en Joan 

162. Mar: [No] 

163. Anna: [No seria molt llarg] 

[...] 

186. Aarón: Que també el títol podria ser en Joan, el seu pare i la lluna 

187. I: També perquè el seu pare fa quines- 

188. Anas: Però seria molt llarg 

189. Martina: Però el pare [però el pare]  

190. Mar: [Però pot ser] 

191. Martina: No surt molt 

192. Gil: PERÒ TAMBÉ PODRIA SER [la salut del pare d’en Joan] 

193. I: [No surt molt per tant no podria sortir al títol↑] 

194. Aleix: Ah la salut del pare d’en Joan  

195. Mar: Sí 

196. Aleix: La salut del pare del nen 

197. Mar: No [del nen no] 

198. Tatiana: [Ah ja sé] (aixeca el braç) l’amic d’en Joan 

[...] 

211. Mar: Però amb el dibuix de la portada ja se sap una mica que són amics 

 

La seqüència de la taula 50 és una mostra de treball conjunt, en molts casos les frases es 

construeixen entre més d’un alumne i ells mateixos van oferint la seva visió de les diferents 

aportacions. En aquest sentit, ens adonem de les concepcions que els alumnes tenen sobre 

aquest element: alguns són rotunds a l’hora de considerar que els títols no poden ser gaire llargs 

(torns 163 o 188), que el nom del protagonista és preferible abans que el genèric “nen” (torn 197) 

i que al títol hi han de figurar els personatges que tenen més pes a l’obra (torns 189-191), un 

aspecte sobre el qual la investigadora pretén aprofundir sense gaire èxit (torn 193). En qualsevol 

cas, les aportacions evidencien una certa anàlisi de les característiques del títol i, al mateix temps, 

acaben provocant que una de les alumnes expressi la seva concepció d’altres aspectes de la 

coberta, com ara la imatge, en la transmissió del contingut de l’obra (torn 211). 
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En relació al fet que el títol contingui el nom del protagonista, trobem un moment de la conversa 

del mateix grup 2 que mostra el coneixement que els alumnes tenen d’elements propis de les 

narracions literàries, encara que els costi usar termes de metallenguatge literari. El fragment que 

es transcriu deriva d’una pregunta formulada per la investigadora en què planteja que valorin el 

títol Neda-que-neda:  

 

Taula 51. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 2 

Fragment- Títol i personatge principal 

85. Mar: El que és més interessant del per- el personatge més interessant doncs [(?li ha 

ficat ell↓)]_es refereix al títol 

86. Marçal: [Una cosa] 

87.  I: Quin és el què vol dir personatge més interessant↑ 

88. Martina: El més important 

89. I: El més important no↑ el protagonista 

90. Mar: ARA 

91. I: [Molt bé] si↑ 

92. Aleix: [Una cosa] Neda-que-neda Neda-que-neda no s’assembla gaire a un títol perquè 

93. I: Ah no↑ 

[...] 

97. Aleix: Nosaltres podem nedar també 

 

La Mar identifica el títol amb el nom del que ella en diu “personatge més interessant” (torn 85) i la  

Martina, després de la pregunta de la investigadora (torn 87), també afegeix una informació que 

va en la mateixa línia, afirmant que és el personatge més important (torn 88). En aquest cas la 

mediadora repeteix la idea i afegeix un terme més precís “protagonista” (torn 89), que sembla 

que ja coneixen, tenint en compte l’expressió de la Mar (torn 90), encara que no l’usin 

freqüentment. Les darreres intervencions de l’Aleix (torns 92 i 97) també indiquen el tipus de 

reflexions que fa sobre el títol, que considera poc adequat. És probable que, partint de les seves 

lectures prèvies, concebi que els títols han de ser més explícits i inequívocs. En aquest cas, en 

canvi, abans de la lectura el títol suggereix diferents possibilitats d’interpretació.  

 

8.3.1.2. El codi visual i el codi textual 

La contribució del codi visual en la transmissió del sentit de l’obra és un aspecte comentat, amb 

diferents nivells d’aprofundiment, en diversos moments. En les taules següents es mostren tres 

situacions ─del grup 1, del grup 2 i del projecte pilot─ en què es comenta aquesta qüestió en 

referència a La lluna d’en Joan, durant l’intercanvi d’idees sobre els motius de les diferents 

representacions del mar i sobre el fet que en un moment de l’obra la lluna no aparegui al cel. Es 
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tracta de dues situacions en què les imatges il·lustren la sensació d’angoixa que sent el 

protagonista; les representacions d’un mar temible i d’un cel fosc accentuen aquesta idea.267 Els 

tres fragments mostren diferents graus de reflexió. 

 

 En la primera taula s’exemplifica com els alumnes interpreten de manera literal el fet que el mar 

estigui calmat, després que el protagonista hagi recuperat la salut del seu pare. Més endavant, 

però, alguns alumnes expressaran una resposta més elaborada en relació al fet que la lluna no 

estigui representada. Ara bé, aquesta idea sorgirà per la insistència de la investigadora i no serà 

influent en els textos: 

 

 

Per a en Roger (torn 131) la representació gràfica correspon al missatge transmès pel text, quan 

s’explica que tot està més tranquil, acabada la tempesta. De la mateixa manera, en Mohamed 

(torn 189) respon a partir dels seus coneixements del món per explicar com és que la lluna no surt 

al cel. Les intervencions de la investigadora, molt dirigides a obtenir una resposta tancada i 

concreta (torns 187 i 191), permeten que alguns alumnes puguin connectar una il·lustració amb el 

que està succeint en un altre lloc en el mateix moment (torns 192 i 193). Tanmateix, es tracta 

                                                           
267 Vegeu les il·lustracions de La lluna d’en Joan que comenten els alumnes a l’annex 4 (imatges 4, 5, 6 i 7). 

Taula 52. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Codi visual 

126. I: Com és que està més tranquil↑ 

127. Adrià: [Perquè no hi han tantes ones] 

128. Ayoube: [Perquè aquest és més tranquil] 

129. Patrícia: [Perquè penso que-] _tots tres parlen alhora i les idees queden tallades 

130. I: Algú més que ens en digui alguna cosa per què↑(alcen la mà la Cristina, en Gabi i en 

Roger) 

131. Roger: Que abans abans ha dit que el vent ja no bufava tant _resposta relació dibuix i 

text 

[...] 

187. I: Per què↑ ell diu aquí  “ha estat la lluna no l’ha acompanyat i ell estava trist” què 

estava passant aquí↑_ busca la relació text 

188. Maroua: [Que::] 

189. Mohamed: [Potser la lluna estava més cap allà] (fa un gest amb les mans indicant cap a 

un costat) 

190. Patrícia: [El seu] pare _A4.1 i A4.2 relació dibuix i text 

191. I: Què passava aquí↑ 

192. Cristina: Que el pare no tenia la salut _A4.1 i A4.2 relació dibuix i text 

193. Gabi: Que el pare no tenia la vida _A4.1 i A4.2 relació dibuix i text 
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d’una resposta que apareix després de la insistència de la investigadora i que no acaba essent 

anotada per cap alumne. 

 

Respecte a la representació del mar, una alumna del grup 2 exposa la seva interpretació de 

manera força clara des del primer moment; relacionant l’aspecte visual amb la situació, de 

conflicte o de pau, que es vol transmetre (torns 220 i 222): 

 

 

La taula anterior recull una idea interessant que, malauradament, acaba en una oportunitat 

perduda d’aprenentatge a causa del tipus d’intervencions següents, ja que aquesta qüestió de la 

Mar no rep suport i és qüestionada per alguns alumnes, com es recull a l’apartat dedicat a la 

mediació (8.4.2.3. “Oportunitats perdudes”). El fet que la Mar no rebi la conformitat de la resta de 

participants pot haver estat la causa per la qual finalment afirmi, en relació a aquest tema (torn 

249), que no ha acabat d’entendre l’obra. Aquesta situació també pot haver provocat que ningú 

escrigui cap referència a l’aspecte simbòlic del mar en les seves valoracions. El contrari del que 

succeeix en un dels grups del projecte pilot en què aquesta idea es construeix entre dos alumnes i 

rep el suport d’un tercer, com es mostra a la taula següent.  

 

En els fragments que es transcriuen a continuació, provinents de la discussió del mateix àlbum per 

part d’un dels grups del projecte pilot, també es mostra com es debat aquest tema posant en 

relació la il·lustració i el sentit de l’obra. La diferència en aquest cas rau bàsicament en el fet que 

els alumnes van construint les idees conjuntament i amb un cert grau d’inferència i precisió en la 

forma d’expressió. Observem que la Xell exposa la seva visió sobre la mateixa il·lustració (torn 34) 

relacionant-la amb la situació que viu el personatge. Una idea semblant es recull en el segon 

fragment de la taula (torns 81-88), en què en Miquel parla dels sentiments que li produeix el 

moment de solitud i tristor del protagonista, esmentant un element de la il·lustració (l’absència 

Taula 53. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Codi visual 

216. I: Ah però aquí hi ha un mar d’una manera i aquí n’hi ha un mar d’una altra 

217. Guerau, Anas i Gil: JA ÉS VERD 

218. Mar: Ja verd és la salut 

219. Gil: Aquí fa vent i allà [es mou una mica] 

220. Mar: [Quan el pare no tenia salut] el mar feia onades  

221. I: Mira què diu la Mar clar 

222. Mar: I quan el pare tenia salut no feia onades 
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de la lluna i la visió de llamps i trons per la finestra). Finalment, el mateix Miquel i la Xell mostren 

la seva capacitat per interpretar l’efecte simbòlic d’una il·lustració (torns 84 i 87): 

 

 

En la situació anterior en Miquel fa ús de la pauta per iniciar els seus arguments (torn 81), però 

també la mestra promou que s’aprofundeixi en la reflexió (torn 83). El desenvolupament de la 

conversa és un exemple de construcció conjunta d’idees i, al mateix temps, de la capacitat 

d’interpretar una imatge connectant-la amb una situació que es produeix en el mateix moment 

però que el text no narra directament (no hi ha la lluna a la finestra perquè el pop en aquell 

moment mata la salut del pare dins el mar). Dues alumnes (la Xell i la Cèlia) recolliran per escrit 

aquesta reflexió.268 Aquest tipus d’apreciacions només poden aparèixer si el lector té un espai de 

temps per recordar tota la narració, prendre’n distància i examinar-ne els detalls tenint el 

coneixement complet de l’obra. 

 

Els comentaris sobre les il·lustracions són molt recurrents. En ocasions es qüestiona alguna decisió 

de l’autor, com es mostrarà al subapartat 8.3.3.4, però en la majoria de casos es ressalten les 

seves qualitats. En canvi, el comentari sobre aspectes textuals té menys presència malgrat que 

expressen alguna idea interessant, més enllà de la quantitat de text. Per exemple, en la discussió 

sobre l’àlbum La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap en Gil, del grup 2, pregunta: 

“Per què els hi ha dit 'qui m’ha fet això al cap↑' per què no deia qui m’ha fet aquesta caca al 

                                                           
268 Vegeu l’escrit inicial i final que elabora la Xell sobre aquest àlbum a la taula 2 del capítol 4 (apartat 4.2.3; part 
II). Recordem que en el projecte pilot la conversa sobre aquest àlbum genera interpretacions interessants i és la 
que resulta més influent.  

Taula 54. Discussió Projecte pilot  (La lluna d’en Joan) – Grup B 

Fragment- Codi visual 

34. Xell: A mi lo que m’ha agradat ha set quan tenia l’ànima a les mans que: que l’aigua 

estava més tranquil·la↓ 

[...] 

81. Miquel: Sí↓ però a mi m’ha fet sen- no m’ha fet sentir no m’ha fet sentir gaire bé 

quan- quan em- si l’altr- l’altre un dia l’acompanya la lluna i l’altre dia no tenia la lluna 

i veia per- els trons per la finestra↓ no m’ha agradat això↓ 

82. Cèlia: A mi tampoc 

83. Mestra: Per què devia passar això↑ 

84. Miquel: Perquè com- com li havien [pres la salut] 

85. Xell: [Perquè:] 

86. Miquel: Al pare 

87. Xell: Doncs per- deu ser perquè el pop li anava matant la salut↓ 

88. Cèlia: Sí↓sí clar↓ 
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cap↑” (torn 76; annex 8.2.C). L’interrogant plantejat focalitza l’atenció en un aspecte característic 

de l’àlbum, la interdependència entre codi visual i textual i, especialment en aquest cas, la 

necessitat de la imatge per a la comprensió de l’obra. La resposta d’en Guerau, “Potser per no ser 

tan mal educat” (torn 85), mostra una percepció personal de caràcter moral, que en certa manera 

respon al joc humorístic que l’obra planteja al lector, a partir de l’aspecte tabú del tema. 

 

Un dels grups del projecte pilot també comenta un element textual, en aquest cas fent referència 

a les onomatopeies com un aspecte que promou la connexió amb la història.269 (Amat, 2010: 36): 

 

 

Un element que crida l’atenció dels alumnes és l’aspecte gràfic de la tipografia que relacionen 

amb el sentit que es vol transmetre. En la taula següent (núm. 56) es veu com els alumnes 

formulen preguntes entre ells, de manera que els seus dubtes prenen importància, guien el 

desenvolupament de la conversa i generen un repte que han de respondre els seus companys. En 

Dani és qui demana “per què quan diu adéu fa una lletra més gran↑” (torn 114), referint-se a l’ús 

de la majúscula, i alguns dels seus companys li responen: “perquè ho diu més fort” (torns 117 i 

120). L’actuació de la investigadora (torns 116, 119 i 122) promou que els alumnes reflexionin i 

formulin les seves respostes a la inquietud plantejada. Així doncs, intenta que centrin l’atenció en 

la pregunta (torn 114), recupera la qüestió per ampliar les possibles respostes usant un terme 

més específic ─“majúscula” en lloc del que l’alumne definia com a “lletra més gran” (torn 119)─ i 

finalment formula una nova interrogació per saber si els sembla encertada la interpretació que 

se’ls ha ofert (torn 122). El mateix Dani és qui afirma finalment està d’acord amb la resposta dels 

companys (torn 123):  

 

Taula 56. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment – Codi gràfic/tipografia 

114. Dani: Per què quan diu adéu [fa una lletra més gran↑] _A4.2 (codi gràfic) 

115. Adrià: [Ai no ho puc veure] 

116. I: Mira què diu en Dani XXX no ho podrem posar↓ mira en Dani m’ha dit una cosa que 

                                                           
269 Aquesta idea també influïa alguns dels textos valoratius (vegeu capítol 10). 

Taula 55. Discussió Projecte pilot  (Dos fils) – Grup B 

Fragment- Codi textual 

61. Miquel: Doncs a mi m’agrada perquè a cada pàgina hi fa un soroll per exemple a- en 

aquest fa el com si el tren 

62. Cèlia: Xup xup (imitant el soroll del tren) 

[...] 

84. Cèlia: És molt maco perquè llavors influeix e- ens fa pensar més de veritat↓ 
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era per què  

117. Roger: [Perquè ho diu més fort] _A4.2 (codi gràfic a l’hora de mostrar sentits) 

118. Dani: [Perquè quan diu ooh] 

119. I: Per què quan diu adéu o quan diu atxim ho posa en majúscula↑  

120. Adrià: Perquè és més fort 

121. Roger: Per què ho diu fort 

122. I: Perquè ho diu fort↑ podria ser que fos en majúscula perquè ho diu fort↑ 

123. Mohamed i Dani: Sí 

 

Sobre la qüestió tipogràfica, trobem una seqüència interessant durant la conversa de La talpeta 

que volia saber qui li havia fet allò al cap del grup 2: 

 

Taula 57. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 2 

Fragment – Codi gràfic/tipografia 

166. Martina: La lletra:: la lletra és gran i petita i per què hi ha això↑ (s’acosta per 

assenyalar la pàgina del llibre) 

[...] 

172. I: Mireu les lletres grans a veure si ens ho mirem una mica les lletres grans deien- 

(ensenya la pàgina)  

173. Guerau: [Les preguntes] 

174. Aarón: [Has estat tu qui m’ha fet-] 

175. I: [Qui m’ha fet això↓] i les petites diuen cloc cloc cloc com són les caques 

 

La investigadora intenta explicar les diferències entre els tamanys de la lletra, amb l’ajuda 

d’intervencions com les d’en Guerau (torn 173). Cal remarcar que la Martina, que ha iniciat el 

tema, escriurà: “la lletra estava molt divertida perquè era de diferents tamanys”. Elabora un escrit 

molt extens i quan lliura el text a la investigadora li comenta que el fet que hi hagi fragments de 

text de mides diferents i entre parèntesi s’assembla als escrits que expliquen què ha de fer un 

actor, fent referència a les acotacions d’una obra de teatre que estan assajant a classe (vegeu 

diari d’aula a l’annex 6). En el cas d’aquest l’àlbum, el text que hi ha entre parèntesi és descriptiu, 

exposa com són els excrements de cada animal i, en canvi, fora del parèntesi trobem el diàleg 

sobre el qual va avançant la trama.270 És interessant veure que, més enllà de la conversa, alguns 

alumnes estableixen relacions de diferents tipus entre lectures que se’ls proporcionen, fet que 

indica la importància d’oferir diversitat textual. El que viuen en un determinat moment, a l’escola 

o a casa, té una relació directa amb la construcció dels sentits de les obres i amb la comprensió de 

determinades convencions narratives.  

 

                                                           
270 Vegeu imatge a l’annex 4 (núm. 13). 
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Un altre element relacionat amb la tipografia que alguns alumnes destaquen de l’obra L’autèntica 

història dels tres porquets és la caplletra. L’espai per compartir impressions després de la lectura 

permet que els alumnes preguntin el perquè d’aspectes que probablement han vist en diferents 

obres i sobre els quals s’interroguen.271 En la taula següent observem que la pregunta d’en Dani 

(torn 139), sobre el motiu pel qual algunes lletres són més grans, és resposta de manera 

encertada per la Cristina (torn 142). Més endavant, la Patrícia torna a manifestar la seva sorpresa 

sobre aquest tema, associant aquest aspecte als contes populars (torns 186-188), i la 

investigadora aprofita l’ocasió per utilitzar un terme més precís (torn 189): 

 

 

 

8.3.1.3. Tipus de personatges i personificació 

Els comentaris sobre el tipus de personatges són habituals. La situació que es mostra a 

continuació, parteix d’una pregunta o desconcert que verbalitzen ells mateixos, en aquest cas la 

Binta (torn 87), que genera comentaris diversos. És interessant destacar les aportacions de la 

Patrícia (torn 92) i de la Cristina (torn 94) que conjuntament acaben construint la idea que es 

tracta d’un conte amb personatges animals, fet habitual en les històries per a infants.  

 

                                                           
271 En el grup 2 no es comenta aquest aspecte oralment però una alumna, la Mar, ressalta una caplletra de l’obra 
en la seva valoració escrita: “M’ha agradat la E del començament”.  
272 En aquest fragment de conversa es refereixen a la imatge que es reprodueix a l’annex 4, núm. 16. 

Taula 58. Discussió 6  (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment- Caplletres 

139. Dani: Per què surt la T gegant i la E↑_A4.2 (caplletres) 

140. I: Ah la T i la E 

141. Alguns alumnes: I la N 

142. Cristina: Perquè són les primeres lletres _A4.2 

[...] 

186.Patrícia: Per què en els contes d’aquests po- que són populars i aquesta aquests       

contes _C1 /A4.2 (recupera la idea de la caplletra) 

187. I: Sí 

188. Patrícia: La primera lletra de la pàgina és gran↑ 

189. I: Ah mira és la caplletra en diuen és una lletra que la fan decorada i queda més 

bonica en els contes populars i a molts llibres ho fan és del disseny és veritat eh tens 

raó és maco de fer és maco de fer caplletra  

Taula 59. Discussió 6  (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment- Personatges272  

87. Binta: Per què només tots són porquets↑_A7/ desconcerts 

88. I: El qui són porquets↑Ah [els periodistes] 



355 

 

 

Durant la conversa sobre aquesta mateixa obra, la Tatiana, del grup 2, defineix de manera molt 

clara la personificació dels animals d’aquest conte: “Els porquets és com si siguessin les persones” 

(torn 242; annex 8.2.F). En aquest sentit, els alumnes també destaquen aspectes visuals sobre la 

representació dels personatges que els sorprenen. En el fragment següent es mostra com els crida 

l’atenció el fet que un personatge es representi amb ulleres, un aspecte que també apareixia en 

altres àlbums com hem vist en anteriors capítols. Es tracta d’un element humorístic que té una 

relació directa amb la personificació: 

 

 

Els trets que representen la humanització dels personatges animals es destaquen en diferents 

converses. Una d’elles és la que es desenvolupa al voltant de L’autèntica història dels tres 

porquets quan la investigadora els demana quina opinió tenen del llop, “com veuen” aquest 

personatge (torn 162; annex 8.1.F). La Cristina comenta que li sembla “molt estrany” (torn 168) i 

l’Íngrid sembla reforçar aquesta idea mentre pronuncia tot rient: “Va vestit!” (torn 169).273 Quant 

a la figura del llop, és interessant ressaltar que l’Aitor, del grup 2, comenta una qüestió vinculada 

a l’arquetip que representa aquest personatge en els contes populars i, per tant, en l’imaginari 

compartit: “[Si siguessin] l’autèntica història doncs doncs el llop no seria tan amable” (torn 168; 

annex 8.2.F). D’alguna manera recupera les idees que té sobre el rol que acostuma a fer aquest 

personatge per desestimar que es pugui tractar de “l’autèntica” història. 

 

                                                           
273 Vegeu annex 8.1.F. Aquestes apreciacions també es produeixen en diferents moments de la conversa sobre 
aquesta obra entre els alumnes del grup 2. 
 

89. Cristina: [Els periodistes] 

90. Patrícia: Ah perquè- 

91. I: Els perio- 

92. Patrícia: Perquè no hi ha cap:: cap:: persona_A7 

93. I: És un:: no hi ha cap persona en aquest conte 

94. Cristina: Aquest conte és d’animals_A7 

Taula 60. Discussió 3  (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment- Personificació 

149. Maroua: Té els ulls blancs↑ 

150.  I: Té els ulls blancs↑ 

151.  Binta: NO porta ulleres 

152.  I: Porta ulleres 

153.  Maroua: @ ai quin riure↓_A4.2 personificació 
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La personificació de la lluna, que apareix a l’obra La lluna d’en Joan, és un element molt comentat 

en les discussions de diferents grups. Si bé no s’usa aquesta terminologia, la comparació amb la 

realitat provoca tot un seguit de reflexions en les quals es barregen aspectes sobre l’autor i també 

sobre la concepció que es té del conte com a producte literari. En el cas que es reprodueix a 

continuació ens adonem que l’Ayoube destaca un aspecte que prové de la comparació amb la 

realitat (torn 3). La seva idea promou que la investigadora pregunti sobre les decisions de l’autor 

(torn 7), amb l’objectiu que es reflexioni sobre l’acte creatiu.  

 

 

L’Ayoube posa en relleu un element del conte i, més endavant, respon a la investigadora afirmant: 

“perquè sigui un conte fa això” (torn 8). D’aquesta manera manifesta la seva comprensió dels 

aspectes propis de les obres de ficció. Altres companys comenten que ho fa “perquè sigui divertit” 

(torn 9), fent referència al tipus de reacció que l’autor vol aconseguir amb la seva obra. Ens 

adonem que es tracta d’un conjunt d’aportacions que barregen idees sobre el món i sobre els 

propòsits de l’autor, per tant, es podrien classificar en diferents apartats. No obstant, l’eix central 

de la conversa deriva de la personificació de l’element natural. També cal considerar que aquest 

moment de conversa desemboca en una mena de conclusió del mateix alumne: “no és pas veritat 

aquest conte” (torn 12). Es tracta d’una formulació sobre l’apreciació temàtica de l’obra, 

concretament sobre el fet que conté tocs de fantasia. Alguns alumnes del segon grup també 

comenten la personificació de la lluna i el fet que aquests elements són propis dels contes: 

 

 

 

Taula 61. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Personificació/conte 

3. Ayoube: Que:::que:::que la lluna jo no crec que parli això↓ _B2 

4. I: Ah no creus que la lluna pugui parlar i fer això que ha fet [no ho creus] 

5. Ayoube: [Si↓] (s’arronsa d’espatlles) 

6. Adrià: [(?Que el cementiri)] 

7.    I: Per què ho deuen haver fet↑ l’autor això↓ (en Gabi aixeca el braç)_intenta que es 

posicionin en el lloc de l’autora 

8. Ayoube: Doncs perquè sigui un conte fa això (ell mateix respon) 

9. Adrià: [Que sigui divertit↑]  

10. I: [Clar en un conte] passen aquestes coses no↑que la lluna parla diu l’Ayoube  

11. Adrià: Però::a:::a:: 

12. Ayoube: (?no és pas veritat aquest conte↓) _A6 

13. I: No és pas veritat aquest conte diu hi esteu d’acord↑  

14. Tots: Sí 
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Es tracta d’una situació semblant a la produïda durant la discussió del primer grup perquè també 

parteix d’un comentari en què és qüestiona la versemblança de la personificació de la lluna (torn 

4) i la resposta dels companys també és la mateixa “...és un conte” (torns 5, 6, 7). La pregunta de 

la investigadora (torn 8) fomenta que la Mar expliqui que els elements de la personificació són 

habituals en els personatges com la lluna o el sol. Malgrat no dominar la terminologia literària, 

coneixen les característiques de les històries que se’ls han transmès i són capaços de parlar-ne 

fins i tot usant una nomenclatura força eficaç en l’afany de poder iniciar-se en la utilització d’un 

metallenguatge literari, com fa en Guerau que anomena les personificacions amb el mot 

“imaginacions” (torn 10), un terme que podria incloure aspectes diversos vinculats al món literari. 

 

8.3.1.4. Temàtica: realista o fantàstica 

Respecte a la temàtica, la Patrícia expressa el seu coneixement sobre la possibilitat que les obres 

siguin realistes o fantàstiques i, en el cas de la conversa sobre Espejo, afirma que és propi dels 

contes que hi hagi aspectes irreals: “als contes passen que a vegades passen coses impossibles” 

(taula 63, torn 370). Es tracta d’una sentència que intenta tancar el debat entre la “veritat” i la 

“mentida” del que es narra; un aspecte que, com s’ha esmentat anteriorment, resulta recurrent 

en les converses. 

 

 

Taula 62. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Personificació/conte 

4. Aarón: Que que no pot ser que la lluna tingui ulls boca 

5. Mar: Ja però [és un conte] 

6. Anas: [Però és que] si és un conte 

7. Mar: És un conte 

8. I: Què passa amb els contes doncs Mar↑ 

9. Mar: Sempre hi fiquen cares a les llunes [i al sol ] 

10. Guerau: [Imaginacions] 

Taula 63. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment- Ficció i fantasia 

366. Marta: Però un mirall i una nena com se poden ajuntar↑_B2 

367. Patrícia: Perquè és un conte_A6 

368. ?: A mi m’agrada- 

369. I: [Perquè és un conte]_repetició 

370. Patrícia: [Als contes] als contes passen que a vegades passen coses impossibles_A6 
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La darrera reflexió de la Patrícia és interessant pel matís que suposa l’ús de l’expressió “a 

vegades”, que indica d’alguna manera que les ficcions poden ser realistes, versemblants, o de 

temàtica fantàstica.  

 

En el projecte pilot també es produïen aquest tipus de comentaris sobre el mateix àlbum. N’és un 

exemple l’expressió d’en Miquel afirmant que “és una mica imaginari” i la contundència amb què 

respon en Sergi, “jo crec que aquest conte és molt imaginari”. Un comentari que també feia en 

Marc respecte a La lluna d’en Joan, valorant la capacitat que ha de tenir l’autor per elaborar una 

obra d’aquestes característiques: “(...) un conte tan imaginari co: com aquest perquè- perquè s’ha 

perquè s’ha de tenir m: m: m: molta imaginació per fer aquests contes” (Amat, 2009: 181-182).  

 

8.3.1.5. Els motius literaris 

El motiu literari del mirall és recurrent en diverses obres literàries per simbolitzar la recerca de la 

pròpia identitat, la imatge que es reflecteix en societat o l’entrada a d’altres realitats. Símbols a 

partir dels quals es qüestiona la veracitat del que ens envolta o la imatge social, el rol, que 

cadascú assumeix (Colomer, 2002). Els alumnes de cicle inicial ja tenen coneixement d’aquest 

símbol i, per tant, comenten aquest aspecte en diferents discussions sobre Espejo. Durant la 

lectura, l’Adrià expressa entre rialles la característica que presenten els miralls en la literatura: 

“Espejo es mágico” (torn 11; annex 8.1.E). Ho verbalitza en castellà, un idioma que no utilitza 

habitualment a l’aula, probablement perquè reprodueix una idea habitual de produccions 

audiovisuals de ficció que són, majoritàriament, en aquesta llengua. Hi ha altres companys que 

comenten amb naturalitat aquesta qüestió durant la lectura: “Ja i com el mirall era màgic” (Dani, 

torn 154; annex 8.1.E) o “Perquè el mirall era màgic” (Ayoube, torn 158; annex 8.1.E). Un aspecte 

que la investigadora intentarà fer aparèixer, sense èxit, durant la discussió posterior. La Patrícia 

també esmenta aquesta qüestió amb els seus companys de taula, en Genís i l’Oleguer, en el 

moment de dur a terme la tasca d’escriptura. Els dos manifesten que no han entès l’obra i la 

Patrícia els respon: “és màgic el mirall” (vegeu diari d’aula a l’annex 6). Tanmateix, cap d’ells 

anota aquesta idea en la valoració individual. 

 

També formula aquesta idea de manera molt clara en Miquel en un moment de conversa del 

projecte pilot “Perquè el- el mirall deu ser màgic perquè és un conte” (Amat, 2009: 207). En la 

mateixa línia s’expressen en Gil i l’Aitor del grup 2: 
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Es tracta d’aspectes que mostren el bagatge que tenen com a lectors literaris. La comprensió 

sobre com funcionen les obres i l’apreciació que fan dels elements que les configuren deriven, en 

gran part, de les concepcions prèvies que les converses fan aflorar.  

 

8.3.2. La conversa des d’una òptica personal: vivències i sabers 

Les experiències personals i els coneixements que es tenen sobre el món influeixen a l’hora de fer 

interpretacions i valoracions d’una obra literària. Els àlbums presenten situacions o contenen 

elements que el lector connecta amb la seva vida, amb la seva realitat. En aquests casos, les 

relacions presenten diferents nivells de complexitat, com veurem al llarg dels subapartats 

d’aquest bloc. D’una banda, trobem alumnes que expressen algun aspecte de la seva vida que la 

lectura els ha recordat, de manera que la vinculació amb l’obra és molt feble, i d’altra banda, n’hi 

ha que usen les qüestions personals o els propis sabers en l’elaboració d’interpretacions sobre 

passatges de les obres. Evidentment, aquestes darreres situacions esdevenen una mica més 

eficaces per a l’aprenentatge literari. 

 

8.3.2.1. Les experiències personals  

Les valoracions en clau personal tenen poca presència en els escrits valoratius, tal com s’ha pogut 

comprovar al llarg del capítol anterior. Tanmateix, en les converses és habitual que els infants 

comentin les obres des d’una òptica personal. D’aquest fet se’n desprèn que els alumnes 

s’adonen que hi ha aspectes personals que es poden compartir oralment, però que no és adient 

que constin en una tasca escrita que ha estat plantejada per valorar l’obra. En qualsevol cas, les 

experiències de discussió literària dutes a terme en diferents contextos274 tenen en comú un 

percentatge important de respostes orals dels alumnes que es formulen a partir d’aspectes 

personals.  

 

                                                           
274 Per exemple: Kiefer (1995, 1999), Sipe (2008) o Fittipaldi (2008). Vegeu algunes referències a aquests estudis a 
l’apartat 1.1.1 (cap. 1; part I).  

Taula 64. Discussió 4  (Espejo) – Grup 2 

Fragment- Motiu literari 

159. Gil: S’havia tornat màgic 

160. Aitor: Sí i:: 

161. I: S’havia tornat màgic 

[...] 

170. Aitor: Un mirall un mirall [un mirall així màgic i que s’hagi fet] 
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Les connexions entre les lectures i les vivències són especialment interessants quan contribueixen 

al desenvolupament de la interpretació literària, a la comprensió del text, o quan permeten 

adoptar noves perspectives sobre el món i la vida, en la línia del que assenyala Colomer (2012: 

91). No obstant, en molts casos les respostes lectores que es comparteixen oralment acaben 

allunyant-se de l’obra. Els alumnes desitgen comentar aspectes propis o de l’entorn familiar que 

els ha recordat la lectura i converteixen la conversa literària en un diàleg sobre aspectes 

personals, a partir d’associacions simples. És el cas que es mostra en la taula següent: 

 

Taula 65. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Experiències personals/mediació 

245.   Genís: XX mar un amic del meu papa _B1 

246. I: Si↑ 

247.   Genís: Va fil- va filmar al meu papa i el vaig veure per la tele 

248. I: Ah mentre anava al mar↑ 

249. Genís: (fa un gest afirmatiu amb el cap) 

250. I: Caram que maco 

251. Dani: I tu per què +no vas sortir+↑ 

252. I: Voleu parlar d’alguna cosa més d’aquest conte↑_intenció de reconduir la conversa 

cap a aspectes de l’obra 

253. Binta: M’ha pres el lloc (assenyalant en Gabi)_problemes entre ells 

254. Adrià: (?NO JO VULL PARLAR D’UNA ALTRA COSA) que jo un dia vaig veure un un peix 

que estava fent un de XX vull dir molts peixos que feien dobles que feien puf (pica 

amb les mans) un peix ajuntat amb l’altre _B1 

255. I: Però parlem parlem del conte Roger i Genís _intenció de reconduir la conversa cap 

a aspectes de l’obra 

256. Binta i Younes: @ 

257. Roger: Que jo un dia_B1 

258. I: És del conte↑_intenció de reconduir la conversa cap a aspectes de l’obra 

259. Roger: Vaig anar a una botiga de de de mascotes i vaig veure un peix mort al terra_B1 

260. I: Oh XXX  

261. Genís: Saps què↑a la tele jo vaig sortir a Thalassa _B1 

 

El fet que el mar sigui l’escenari de l’obra i que es mostrin animals i plantes marines fa que en 

Genís parli de l’experiència de submarinisme del seu pare i també de la seva participació en un 

programa de televisió sobre el tema (torns 245, 247 i 261). Al llarg de la seqüència va oferint 

informacions de manera que es fa evident que té poc interès per escoltar els companys, ja que ell 

està centrat a explicar una vivència personal intensa. El fragment il·lustra com la investigadora té 

la intenció de reconduir la conversa cap a aspectes de l’obra (torns 252, 255), però que el seu 
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intent resulta fallit275 perquè els alumnes volen ser protagonistes explicant fets viscuts. És el cas 

de l’Adrià (torn 254) i d’en Roger (torn 259) que parlen de qüestions que tenen relació amb els 

peixos a propòsit del tema de l’obra. 

 

En la situació següent es mostra com en un moment de la discussió sobre Dos fils la majoria 

d’alumnes valoren positivament el dibuix de la selva, on hi ha animals, excepte la Maroua. És la 

Binta qui argumenta que la raó per la qual no li deu agradar és perquè té por dels animals (torn 

102). En aquest cas ens adonem que la justificació la formula una altra alumna exposant un motiu 

en clau personal. S’exemplifica que els alumnes entenen que el factor personal juga un paper 

rellevant en les opinions que expressen els seus companys: 

 

Taula 66. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment - Aspectes personals 

100. I: Aquest no t’agrada↑ 

101. Maroua: (fa el gest de negació amb el cap) 

102. Binta: Perquè té por dels [animals↓] _B1 associa el fet que el dibuix no li agradi amb un 

aspecte personal 

 

En la majoria de converses hi ha un moment en què la vinculació amb la realitat personal és molt 

directa. Un exemple d’això és el que explica la Binta que, més enllà de la temàtica, no té res a 

veure amb l’obra: “Cada vegada que vaig amb el bueno cada vegada que estic en el saló estic 

avorrida me’n vaig a XX cada vegada veig caques d’ocell i me’n vaig a la cuina a netejar”(torn 199; 

annex 8.1.C).276 En aquesta mateixa línia, trobem com els alumnes volen expressar vivències de 

tot tipus que es relacionen de manera molt feble amb l’obra en qüestió. En són un exemple les 

intervencions d’en Genís, que explica com funcionen els miralls del Tibidabo, i l’Adrià, que 

compara el que fa el mirall amb una activitat que va fer a hoquei: “Sí perquè allà al tibidabo hi ha 

unes parets de miralls”(torn 82; annex 8.1.E), “Hi ha una:: una cosa molt gran que que una et fa 

gordo (...)” i “(...) nosaltres a hoquei si algú es movia cap allà i ells veien això (mou les mans 

ràpidament) nosaltres teníem de fer això a la mateixa hora XXX” (torn 321; annex 8.1.E).277 En 

aquests casos la lectura deixa de tenir importància i el focus de debat dels alumnes és la seva 

experiència a partir d’un fet o un element que els recorda alguna qüestió personal. Aquestes 

idees no contribueixen a la millora de la comprensió ni de la valoració de l’obra i resulten molt 

                                                           
275 Vegeu subapartat 8.4.2.3 sobre les oportunitats perdudes. 
276 Aquest comentari es produeix després de la lectura de La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap. 
277 Aquests comentaris es formulen després de la lectura d’Espejo. 
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poc efectives per al desenvolupament de l’aprenentatge literari; tanmateix s’acullen com un dret 

de l’infant a manifestar-se plenament. 

 

En les intervencions de la taula següent es mostra com, a partir d’un desconcert sobre l’obra, els 

alumnes del grup 2 van trenant una reflexió que acaba derivant en la verbalització d’aspectes 

personals, en aquest cas sobre una malaltia, relacionats amb el que viuen i coneixen els alumnes: 

 

En la taula anterior, les associacions amb la vida parteixen d’un interès per comprendre una 

situació destacada de l’obra La lluna d’en Joan; es tracta de l’interrogant sobre com el personatge 

pot “perdre la salut” i continuar viu, que també apareix en el projecte pilot.278 Malgrat que les 

aportacions dels alumnes es van allunyant de l’obra i estan influïdes per les seves vivències, 

semblen tenir més relació amb la lectura i amb la seva comprensió que les mostrades 

anteriorment.   

 

Hi ha aspectes sobre els quals els costa fer una interpretació deslligada de la seva experiència 

vital. És el cas del que succeeix en les diferents discussions sobre el fet que a Dos fils el pare i el 

germà hagin hagut de marxar a un altre lloc “on hi ha estacions i trens de veritat”. Es tracta d’un 

passatge que requereix la interpretació del lector. La primera idea que els alumnes comenten és 

sempre literal, tant en el grup 1 com en el grup 2 comencen responent que els dos personatges 

són darrera la muntanya. Després, elaboren interpretacions lligades a les seves vivències. Així 

doncs, els alumnes del grup 2 esmenten altres països on deuen haver anat “a fer un viatge” (taula 

68, torn 53), al grup 1 parlen d’una altra “estació” i no és fins que la investigadora els dóna pistes 

                                                           
278 Vegeu capítol 10, apartat 10.3.2. 

Taula 67. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Coneixements personals 

94. Anna: Però si no tens salut no tens 

95. Aleix: Una cosa- 

96. I: No tens què↑ 

97. Anna: Vida 

98. I: T’estàs posant malalt ai ai ai 

99. Aleix:  Una pregunta- 

100. Marçal: (? I et mates) 

101. Aleix: El nen- 

102. Martina: De càncer 



363 

 

amb frases inacabades (“...o ha hagut de marxar”) que la Patrícia respon: “a treballar” (torn 

237).279 

 

 

Hi ha una imatge de l’àlbum Dos fils que crida l’atenció de la Binta, una alumna que prové d’una 

família originària d’Angola, tot i que ha estat sempre escolaritzada a Catalunya. Es tracta d’una 

il·lustració que situem a l’Àfrica, en què es mostra una dona amb un cubell de roba al cap.280 Una 

imatge que provoca el seu interès: 

 

Taula 69. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment – Interès per conèixer aspectes culturals  

247. Binta: És així com es neteja la:: roba a l’Àfrica↑_B2 (interès per aspecte d’Àfrica) 
248. Patrícia: [Una cosa què és això↑] 
249. I: A l’Àfrica bueno van a buscar la roba [a un riu o XX portar-la] 

 

Es tracta d’una pregunta sobre la realitat d’altres indrets. Sembla interessant remarcar que és 

l’única alumna que destaca aquest moment i sobre el qual vol conèixer-ne la versemblança 

(encara que no recull aquesta qüestió en el seu escrit). Aquest fet ens remet a les aportacions de 

la Clàudia, d’una família originària de Ghana, que participa en el projecte pilot i que selecciona 

aquest dibuix com un dels seus preferits i ho expressa en la conversa i en els seus textos (Amat, 

2009: 83): 

 

Taula 70. Discussió Projecte pilot (Dos fils) – Grup A 

Fragment- Aspectes personals/culturals 

18. Clàudia: A- a mi m’ha agradat quan aquella noia tenia (..) tenia aquella cosa al cap  (es 

posa la mà al cap imitant el dibuix) 

19. Paula: @ 

20. Mestra: Si↑Per què Clàudia↑Per què↑ 

21. Clàudia: Perquè:: perquè també ho fan al meu país @ 

 

                                                           
279 Vegeu la seqüència completa a la taula 112 apartat 8.4.3 sobre la mediació. 
280 Vegeu imatge a l’annex 4 (núm. 2). 

Taula 68. Discussió 2  (Dos fils) – Grup 2 

Fragment- Experiències personals 

48.  Marçal: A:: a:: darrera les muntanyes 

49.  Aitor: A Inglaterra 

50.  Mar: A Barcelona 

51.  I: A fer què↑ [què us sembla↑] 

52.  Mar: [O París] 

53.  Martina: A fer un viatge 
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A més, manté la seva idea tant en l’escrit inicial com en l’escrit final sobre aquesta obra. En un 

primer moment anota: “M’ha agradat el conte perquè hi havia una noia que portava una cosa al 

cap i això ho fan a l’Àfrica”. Després de la relectura i de la conversa escriu: “Aquest conte m’ha 

agradat perquè la veïna d’en Moussa portava una cosa al cap com el meu país” (Amat, 2009: 118, 

135). En els dos casos es tracta de les dues úniques alumnes que comenten aquest moment, de 

manera oral o escrita (són també les úniques que procedeixen d’aquests indrets). Es tracta d’una 

mostra clara de com els aspectes personals, que l’alumna percep com a trets culturals definitoris, 

íntims i col·lectius al mateix temps, esdevenen essencials a l’hora de valorar determinats 

elements o de voler conèixer la certesa de representacions concretes.  

 

També trobem hipòtesis que els alumnes fan en relació a les seves vivències personals. És el cas, 

per exemple, dels comentaris de la Maroua quan diu, en referència al personatge de la talpeta, 

que s’imaginava que ell es netejaria (torn 203; annex 8.1.C) i quan expressa “i per què no anava 

amb un paper↑” (torn 211; annex 8.1.C). La mateixa Patrícia també es posa en el lloc de la 

protagonista afirmant: “Doncs jo jo si fos la talpeta me l’hauria tret abans de saber-ho” (torn 215; 

annex 8.1C). En aquests comentaris es posa de manifest que contraposen la seva realitat amb el 

que fa la protagonista.281 

 

En general, aquests exemples evidencien un tipus de relació poc productiva pel que fa a la reflexió 

literària, al desenvolupament de la comprensió o a la formulació crítica de la pròpia opinió. Ara 

bé, hi ha alguna situació en què el lligam entre elements visuals i aspectes personals fa evident 

com els lectors posen en joc les seves vivències a l’hora d’elaborar interpretacions. És el cas de la 

seqüència del segon grup d’alumnes que es reprodueix a continuació. En primer lloc, es mostra 

com s’aprofundeix en el motiu pel qual no apareix la mare del protagonista a l’àlbum La lluna d’en 

Joan. És interessant adonar-se de com es desenvolupa la conversa, com intercanvien idees i quin 

tipus d’arguments utilitzen per defensar les seves opinions. Per aquest motiu s’ha optat per 

transcriure pràcticament la totalitat del fragment: 

 

                                                           
281 Aquestes situacions ens recorden a un dels tres tipus de respostes personals establertes per Sipe (2008), en 
què els alumnes comenten què farien en el lloc del personatge. 

Taula 71. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Experiències personals en la interpretació 

32. Aleix: En el cementiri un dia vaig que ja el vam llegir aquest conte vam dir que aquí hi 

havia la mare enterrada 

33. Martina: QUE NO que NO 
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La seqüència anterior recull diferents elements que sembla indicat comentar detalladament. 

D’entrada, convé remarcar que tot s’inicia perquè l’Aleix recupera una idea que recorda de la 

primera lectura de l’obra (torn 32).282 Aquest fet podria ser un indici de la influència de la 

relectura i de la connexió entre primeres impressions i interpretacions posteriors.283 La Martina 

suggereix que potser la mare no apareix en la història no perquè hagi mort sinó perquè els pares 

es poden haver separat (torn 36), idea que prové de la influència d’experiències properes. La 

vehemència amb què s’expressa també fa pensar en la possibilitat que no vulgui admetre com a 

possible aquesta situació dramàtica. És interessant la qüestió que li formula en Gil quan demana 

alguna evidència de l’obra que justifiqui la seva idea (torn 39): “I tu com ho saps que es van 

separar↑”. L’Aarón i l’Aleix (torns 49 i 52) assenyalen un element visual, el retrat de la mare d’un 

color sèpia acompanyat d’unes flors,284 que demostraria la seva opinió. Es tracta d’una 

                                                           
282 Vegeu els comentaris que es produeixen sobre aquest tema durant la primera lectura d’aquesta obra a 
l’apartat 5.2.2 (cap. 5; part II) i al diari d’aula a l’annex 6. 
283 Vegeu l’experiència de relectura a l’aula a l’apartat 10.1 (capítol 10). 
284 Vegeu la il·lustració a l’annex 4 (imatge 8). 

34. I: A veure per què penseu (a veure seu Aleix molt bé↓) per què dieu això de la mare 

enterrada↑ [per què penseu↑] 

35. Marçal: [Potser aquest conte és diferent] 

36. Martina: [PERQUÈ POTSER] perquè es van separar i ja està 

37. Mar: Ja 

38. Marçal: [I potser el seu conte és diferent] 

39. Gil: [I tu com ho saps] que es van separar↑ 

40. Martina: [Potser] 

[...] 

49. Aarón: Però allà hi ha una una foto de XX 

50. Martina: Sí (amb un to que denota que ja sabia aquesta informació) 

51. I: Hi ha una foto [de la mare] 

52. Aleix: [Per això] amb el ram 

53. Anna: Potser no és la mare 

54. Aarón: Sí 

55. I: Amb un ram diu 

56. Aleix: Potser sí que és la mare (dirigint-se a l’Anna) 

57. Anna: I potser no (dirigint-se a l’Aleix) 

58. Aleix: [Perquè XXX]  

59. Martina: [Deu ser la iaia] 

60. Mar: @ 

61. Aleix: Pues perquè té allà 

62. Anna: Ja [una mare tan vella] 

63. Guerau: [Segur segur ho dius] perquè no sigui la mare 
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interpretació interessant de l’element visual per crear sentits. Ara bé, la Martina i les seves 

companyes acaben suggerint que es tracta de l’àvia del protagonista perquè no pot ser una mare 

tan vella (torns 59 i 62). Tot i que la idea que es tracta de la mare té més coherència tenint en 

compte l’exposició del relat, hi ha qui interpreta l’obra prioritzant les seves pròpies vivències. En 

aquesta situació, a més, els nens defensen una idea i les nenes una altra, de manera que la 

persistència dels arguments es fa segons el grup al qual es pertany, com insinua en Guerau (torn 

63). La situació és un exemple de com alguns alumnes interpreten aspectes del relat posant 

èmfasi en les qüestions personals, és a dir, posant en joc les pròpies experiències per entendre 

l’obra; mentre que altres busquen respostes en els indicis, en aquest cas visuals, que presenta 

l’àlbum.  

 

8.3.2.2. Els coneixements del món 

Els raonaments o les apreciacions també s’elaboren a partir dels coneixements del món, un 

aspecte vinculat a les experiències personals que poden derivar en una forma de coneixement de 

la realitat. Un exemple és la conversa sobre el motiu pel qual les muntanyes es representen de 

color negre a l’àlbum Dos fils i, en concret, l’aportació de la Patrícia que afirma: “Perquè el sol no 

els hi toca” (torn 197). En aquest cas, la resposta es basa en la pròpia percepció del funcionament 

de la realitat. En la mateixa línia trobem els comentaris sobre les il·lustracions de La lluna d’en 

Joan: 

 

Taula 72. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Colors i coneixements del món 

104. Ayoube: És molt fosc el conte_A4.2 

105. I: És fosc 

106. Adrià, Patrícia i Maroua: Sí 

107. I: Per què us penseu que els dibuixos són aixís de foscos↑_A4.2 

108. Patrícia i Oleguer: Perquè és de nit _B2 

109. Mohamed: [Com és que el mar és verd↑]_B2 

[...] 

117. Adrià: Aquesta no aquest aquí el mar és verd i i i per què aquí és més fosc i aquí és 

més clar↑ (assenyalant els colors de la part superior i inferior de la pàgina on el 

protagonista ha aconseguit recuperar la salut del seu pare)_A4.2 

118. I: Mira són els colors que han decidit això és molt diferent [la Cristina què ens vols 

dir↑] 

119. Ayoube: [Perquè] (la Cristina abaixa el braç i esbufega) 

120. Maroua: Perquè una mica és lluny _B2 (per donar resposta als canvis de color del 

mar que demanava l’Adrià) 



367 

 

 

L’apreciació de l’Ayoube sobre els colors foscos del conte (torn 104) i la posterior pregunta de la 

investigadora sobre el perquè d’aquest fet (torn 107) provoquen les respostes de la Patrícia i 

l’Oleguer basades en la relació de l’obra amb la realitat (torn 108). El mateix succeeix quan l’Adrià 

esmenta que el mar és verd (torn 117) i tant la Maroua (torn 120) com la Patrícia (torn 121) 

responen a partir de fenòmens naturals. Es tracta d’explicacions raonables, lògiques i que 

mostren com els alumnes es fixen en els detalls visuals que representen la realitat amb precisió. 

Tal com s’ha pogut observar, en general és més complex que els alumnes valorin l’ús de 

determinats tons per a la transmissió de sentits, una tasca que requereix de pràctiques adequades 

per fomentar la reflexió en clau literària. En aquest sentit, també es guia pel seu saber l’Oleguer 

quan comenta repetidament quin tipus de lluna hi ha a l’àlbum La lluna d’en Joan: 

 

 

Hi ha ocasions en què el coneixement sobre com funciona la realitat és motiu de discussió a 

propòsit d’una obra. És el cas del debat que es genera en el grup 2 quan es parla de l’escena final 

de l’àlbum L’autèntica història dels tres porquets, fent referència al vestuari que porta el 

protagonista que es troba a la presó. Aquest fet és qüestionat per l’Anna que afirma: “A la presó 

no tenen roba a la presó se n’hi van vestits amb la roba que portaven aquell dia” (torn 251; annex 

8.2.F) i la Mar respon: “Ja però llavors els hi posen una de ratlles”. Es tracta de coneixements 

adquirits a partir de diferents fonts (ficcions televisives, llibres) que els fan donar sentit, 

qüestionar o afirmar, determinats moments de l’obra. El mateix cas succeeix quan, en referència 

al personatge de la talpeta, la investigadora els pregunta si en realitat els animals van vestits, amb 

l’objectiu que intentin elaborar una idea sobre la personificació. Tanmateix, alguns alumnes 

responen en clau realista, allunyant-se dels aspectes literaris, tenint en compte els seus 

121. Patrícia: Perquè la lluna no no toca toca més la claror toca més l’aigua aquesta [que 

està més] clara i allà no toca gaire (en Dani aixeca la mà)_B2 (per donar resposta als 

canvis de color del mar que demanava l’Adrià) 

Taula 73. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Coneixements del món 

171. Oleguer: [És lluna nova] _B2 

172. I: [Ah per què] no surt la lluna↑ 

173. Patrícia: Perquè està al mar↑ 

174. Oleguer: Lluna nova hi ha_B2 

175. Cristina: PERQUÈ ESTÀ NÚVOL_B2 

176. I: Per què està núvol↑ 

177. Roger: Perquè [està al mar]_idea expressada per la Patrícia 

178. Oleguer: [Hi ha lluna nova] 
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coneixements, que poden estar vinculats a experiències personals, afirmant “que els animals mai 

porten sabates” o bé que “els chihuahues sí” (torns 106 i 109; annex 8.2.C).  

 

Alguns alumnes comparteixen les hipòtesis que han fet durant la lectura, com la Patrícia (taula 74, 

torn 64), en un procés interessant de reconstrucció del propi procés lector, i d’altres les 

contradiuen a partir dels seus coneixements de la realitat:  

 

Taula 74. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment- Hipòtesis i coneixements del món 

64.  Patrícia: Jo m’imaginava que havia set ella qui s’ho havia fet _hipòtesis inicials 

65. I: Ella mateixa↑ 

66.  Patrícia: Sí@ 

67. I: Que anava- 

68.  Maroua: No pot_B2 

69.  Adrià: Br 

70.  Ayoube: No pot_B2 

71.  Mohamed: Però com ho faria↑ [(?enfilat allà dalt)]_B2 

72. Patrícia: [Doncs s’agafaria en un altre] a un altre_B2 

 

En la taula anterior observem que els companys de la Patrícia comenten la incoherència de la seva 

aportació, mitjançant arguments sobre la impossibilitat de la seva idea. Tot i així, ella manté la 

proposta exposant com podria haver ocorregut el fet en qüestió (torn 72). En la mateixa línia, 

trobem el diàleg, que es reprodueix a continuació, entre alumnes del grup 2. La situació (taula 75) 

mostra l’intercanvi d’hipòtesis entre en Gil i l’Aleix i com l’Aarón posa en evidència la incoherència 

de l’argument dels dos primers (torn 126): 

 

Taula 75. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 2 

Fragment- Hipòtesis i coneixements del món 

123.  Aleix: T’imagines que sigués ell el culpa- culpable↑ 

124. Gil: Sí jo primer m’ho he pensat podria ser que hagi fet caca a::a::a:: abans d’entrar al 

forat i li ha caigut 

125. I: [Ah podria ser una altra solució] no↑ 

126. Aarón: [No] no perquè la caca de [la talpeta és molt petita] (posa les mans al cap) 

127. Mar: [Fer caca en el forat] 

128. I: Ah mira es clar diu la caca de la talpeta és molt petita i [no podria ser] 

 

En aquests dos darrers casos s’evidencia com els seus coneixements de la realitat apareixen per 

desestimar hipòtesis en funció de la versemblança que hi atorguen. Aquestes reflexions il·lustren 

com l’intercanvi oral permet compartir les idees elaborades en el transcurs de la lectura, sobretot 
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en referència a les possibles resolucions del conflicte de l’obra, i com els coneixements del 

funcionament del món, alguns d’ells provinents de la lectura completa de l’obra (torn 126), s’usen 

per desestimar determinades hipòtesis. 

 

En un moment de la discussió del grup 1 sobre el relat Espejo la investigadora demana si la 

història que es conta és possible i la Patrícia, aplicant el seu coneixement sobre la realitat, respon 

de manera contundent: “Si té una bessona i fa lo mateix que ella” (torn 121; annex 8.1.E). Es 

tracta d’una interpretació possible de l’obra, de fet Suzy Lee explica que la creació parteix de la 

idea que els bessons són el mirall l’un de l’altre i malgrat ser idèntics es poden comportar de 

forma oposada (Lee, 2013: 11).  

 

8.3.2.3. La vida a l’aula 

Les vivències compartides a l’aula i la relació amb els companys també són presents en alguns 

dels diàlegs. Per exemple, quan se’ls demana a qui recomanarien la lectura de l’àlbum L’autèntica 

història dels tres porquets els costa pensar en un lector genèric i esmenten els seus amics (taula 

76). En aquest sentit, durant el projecte pilot també apareixen intervencions orals d’alumnes que 

expressen la recomanació de determinades obres al “cosí” o “al germà” (Amat, 2009: 199). 

 

 

Les experiències escolars també apareixen en diferents moments com a aspectes influents, de 

caràcter personal que es viuen en comú. En són exemple les situacions que es comenten en la 

discussió de l’àlbum L’autèntica història dels tres porquets, que es mostren en la taula següent:  

 

Taula 76. Discussió 6  (L’autèntica) – Grup 1 

Fragment- Recomanació 

279. Dani: Jo amb en Zhigiang 

280. Adrià: Jo amb en Jordi 

281. Roger: Jo a tothom 

282. I: Qui és en Jordi↑ 

283. Adrià: Un de la classe 

Taula 77. Discussió 6  (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment- Experiències escolars 

334. Ayoube: Aquella pàgina per a:: aquesta (s’aixeca per assenyalar una pàgina) ja ho 

hem fet com així però ho hem fet amb diaris _B1 (experiències viscudes referides a 

les tècniques visuals/gràfiques) 

335. I: Ah ho heu fet això eh↑ 

336. Ayoube: Sí 
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En la situació anterior, els alumnes relacionen els fragments de diari que hi ha al mig de l’obra 

amb una activitat que ells van fer a l’aula. És freqüent que els alumnes destaquin propostes que 

tenen a veure amb la part visual i que se situïn en el rol de creadors.  

 

En un altre moment de la mateixa discussió, l’Ayoube comenta que va conèixer el conte popular 

Els tres porquets quan anava a P3 (torn 113) i la Binta (torns 118 i 120) explica que era un dels 

contes que les mestres donaven als infants perquè en preparessin l’explicació oral: 

 

 

El fet que l’Ayoube manifesti que no coneixia el conte popular abans d’arribar a l’escola sorprèn, 

ja que és un relat clàssic que acostuma a tenir presència en l’àmbit familiar. És possible que no 

recordi els primers contactes amb l’obra i que destaqui l’activitat escolar per l’empremta intensa 

que li pot haver suposat en un determinat moment. No obstant, cal considerar el paper que té la 

institució escolar en la incorporació de la totalitat dels infants de casa nostra a l’imaginari 

col·lectiu d’un determinat context cultural. 

 

 

 

 

 

337. Cristina: Amb diaris 

338. Ayoube: Ho hem retallat així i fèiem frases  

339. I: Té raó l’Ayoube ho heu fet això vosaltres↑ 

340. Tots: SÍ 

341. Maroua: Ho havíem fet a la classe 

Taula 78. Discussió 6  (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment- Experiències escolars 

112. I: Per què penseu que és diferent del:: del que coneixeu que l’Ayoube ha dit que el 

coneixia des de:: des de quan m’has dit que el coneixies↑ 

113. Ayoube: A P3_B1 experiència/record compartit 

114. I: A P3 m’has dit que el coneixies eh↑ 

115. Ayoube: [A P3] 

116. Maroua: [XXX] 

117. I: Ah si↑ 

118. Binta: Amb una bossa 

119. I: Dani us van donar a tots un llibre dels tres porquets↑  

120. Binta: NO només li tocava a un 
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8.3.3. La conversa sobre el fet literari: l’autor i el lector en un context social 

Els alumnes comenten les decisions que pren l’autor, fan referència al procés creatiu i a la 

producció, expressen aspectes sobre el paper del lector i sobre els destinataris de les obres i 

estableixen relacions amb altres ficcions, literàries o cinematogràfiques. Aquests aspectes 

s’anomenen o es descriuen tenint en compte la concepció que ells tenen del fet literari en el seu 

context social. En aquest apartat es comenten algunes converses en què les experiències lectores 

de cadascú ─el contacte amb els llibres, el tipus de lectures, la participació en actes literaris o 

creatius─ influeixen decisivament en el tipus de reflexions elaborades.  

 

8.3.3.1. Nocions sobre formats i tipus d’obres (llibres, contes, versions) 

Des de l’inici de la intervenció didàctica els alumnes mostren curiositat pel tipus d’obres llegides. 

Al final de la primera conversa que es du a terme, apareix una pregunta inesperada que genera 

certa confusió i que convé analitzar detingudament. Es tracta de la qüestió que planteja en Roger 

sobre si l’obra llegida és un conte o és un llibre (torn 329): 

 

Taula 79. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- És un llibre o és un conte? 

327. Roger: És un conte o què és↑ 

328.  I: Eh↑ 

329. Roger: És un conte o és un llibre↑_definició de l’obra 

330. I: Bueno (..) és un conte no↑[ o què en penseu↑]_definició del tipus d’obra/es podia 

haver aprofitat millor per fer més reflexió 

331. Marta: [És un conte llibre] _definició 

332. Adrià: [@] 

333. I: [Pot ser-] 

334. I: Gabi: ((@)Un llibre és un conte i [un conte és un llibre]) 

335. Dani: [XX un llibre] 

336. I: Seieu que no XX (a la Maroua i a la Binta que s’han aixecat) 

337. Adrià: ((@) un conte llibre) 
338. Àlex: Un conte no un con-  un llibre és un llibre  (amb les mans fa la forma d’un 

requadre) [i un conte és un (?conte)↓]  

339. I: [Cristina ens dius l’última cosa↑] (La Cristina té la mà alçada) 

340. Gabi: Un conte és un llibre i un llibre és un conte 

 

La pregunta d’en Roger és del tot pertinent si tenim en compte que un àlbum és un artifici literari 

que té unes característiques pròpies, basades especialment en la relació entre el codi textual i el 

codi visual. El fet que verbalitzi aquesta qüestió fa evident que ha copsat la naturalesa pròpia de 

l’àlbum, producte que sembla sorprendre’l i que no acaba d’encaixar amb el tipus d’obres que 

coneix com a contes. Interpretem que classifica en dos grups les obres narratives literàries: d’una 
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banda els contes que serien llibres il·lustrats convencionals o relats populars de tradició oral i, de 

l’altra, llibres, és a dir, novel·les amb més presència textual. Es tracta d’una situació de 

desconcert, quan s’està a punt de donar per finalitzada la discussió, i potser per aquest motiu la 

investigadora no acaba d’apreciar en aquell moment el sentit de la interrogació i respon amb 

rapidesa que es tracta d’un conte (torn 330); encara que de seguida intenta obrir la participació 

per conèixer l’opinió de la resta d’alumnes, el debat queda en certa manera estroncat. La Marta 

és qui defineix l’obra com “un conte llibre” (torn 331), idea que provoca rialles entre els 

companys, però que té cert sentit tenint en compte la naturalesa específica de l’àlbum, que conté 

un relat breu però alhora presenta components, com el tipus de coberta o el format, que han 

estat associats tradicionalment als llibres. L’Àlex transmet amb el gest (torn 338) que el llibre té 

una forma determinada i en canvi quan intenta precisar què és un conte sembla que dóna per 

suposat que tothom ja en coneix la definició i, tal com ho formula, evitant fer cap moviment 

gestual, podríem pensar que es refereix als contes com a producte de transmissió oral. 

 

La confusió plantejada transmet la idea que els alumnes són capaços de qüestionar-se el format 

de les produccions literàries, tenint en compte les seves experiències, i que en cerquen definicions 

que els permetin classificar les obres. En aquest cas sembla clar que no han tingut contacte amb 

àlbums. També cal remarcar que l’actuació de la investigadora en aquesta situació no ha estat la 

més encertada, ja que hauria pogut aprofundir en aquest aspecte per conèixer quines són les 

concepcions que tenen els alumnes sobre les obres, saber amb més claredat com les classifiquen i 

fins i tot aconseguir que se centressin en els trets propis dels àlbums per tal de definir-los amb 

més claredat. 

 

En posteriors discussions apareix de nou, de manera més o menys explícita, la concepció que 

tenen del que és un conte. N’és un exemple el fragment següent: 

 

 

Segons el que es desprèn de la conversa de la taula anterior, per la Marta un conte és una obra 

amb poca presència de text, entenem que per la seva brevetat. Es tracta d’una idea que parteix 

Taula 80. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Característiques dels contes 

216. Gabi: [És que té moltíssima poqueta] lletra _A4.1 i A4.2 

[...] 

219. Marta: Bueno però és un conte (dirigint-se a en Gabi)_dóna una explicació sobre el 

fet que tingui poca lletra 
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del seu coneixement sobre l’àmbit literari i que no dista de la realitat, ja que el conte és una 

narració de caràcter literari generalment breu.  

 

Durant la discussió sobre L’autèntica història dels tres porquets apareixen de manera recurrent 

idees sobre l’autenticitat del relat i els motius que porten a l’autor a crear una altra història 

basada en un conte popular. En la taula que hi ha a continuació es recullen diferents moments de 

la conversa en què els alumnes reprenen el tema i les visions que aporten són molt significatives. 

A mesura que s’avança en l’intercanvi d’idees es perfilen més els termes que usen i les 

vacil·lacions inicials deixen pas a conclusions una mica més precises:  

 

Taula 81. Discussió 6 (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment – Versions i col·leccions 

25. Íngrid: Perquè:: s’ha inventat diferentes històries dels tres porquets i aquesta és la de 

veritat↑ 

26. I: S’han inventat diu diferentes històries dels tres porquets↑i aquesta és la de veritat:: 

hi esteu d’acord↑ [tu Cristina què ens dius↑] 

[...] 

30. Cristina: Perquè potser ha posat autèntica perquè:: els nens petits s’ho creguin↑_ 

relació del títol amb el destinatari de la lectura 

31. I: Ah perquè els nens petits s’ho creguin a vosaltres ja no us enreden eh↑ 

[...] 

124. Ayoube: Doncs per què hi ha:: hi ha dos contes diferents del::dels tres porquets↑_C1 

125. Genís: Perquè un és autèntic i l’altre [és de broma] 

126. Cristina: [No perquè] 

127. Ayoube: [Ho han barrejat] _forma d’expressar que es tracta d’una versió 

[...] 

218. Patrícia: [Perquè oita] representa a l’al- als al- als contes populars dels tres porquets_C1 

219. I: Si↑ 

220. Patrícia: Representen la història dels tres porquets i en aquest la del llop  

221. I: Clar↓Si ho expliquen els tres porquets diuen home que malament ens ha passat això 

i si ho explica el llop diu no no eh jo em defenso (2s.) ha canviat qui ho explica (2s.) 

Marta ho veus↑ (la Marta està girada mirant el llom dels llibres del prestatge que té 

darrera i la I li vol cridar l’atenció) què ens volies dir Marta↑(2s.) no deies una cosa 

abans↑_explicació del punt de vista 

[...] 

262. Genís: [És una història per cada un no↑] 

263. I: És una història per cada un casi seria no↑una pel llop i una pels tres porquets [Binta] 

264. Mohamed: [O és una altra col·lecció↑]  

265. Binta: Que en el l’altre conte pues pues el llop va va a la xemeneia i aquí no (en Dani 

parla amb el seu company del costat) _C1 

266. I: Ah Dani hi estàs d’acord↑ diu a l’altre conte el llop va a la xemeneia i en aquest no 
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aquest és diferent (hi ha una mica de xivarri) 

267. Mohamed: [És una altra col·lecció] 

 

En primer lloc, l’Íngrid i la Cristina (torns 25 i 30) fan preguntes a la investigadora, cercant la seva 

aprovació. En aquest cas, però, la mediadora intenta no aportar una solució immediata a la seva 

interrogació per intentar promoure la reflexió d’altres alumnes. Es plantegen si el terme 

“autèntica”, que apareix al títol, significa que “és la de veritat” o bé si l’autor ho ha fet “perquè els 

nens petits s’ho creguin”. Malgrat aquesta darrera afirmació, ells en molts moments també 

manifesten els seus dubtes i debaten sobre la veracitat del relat, tal com fa en Genís (torn 125). 

L’Ayoube és qui es pregunta el perquè de l’existència de més d’una versió (torn 124) i ell mateix 

es respon d’alguna manera quan verbalitza una de les característiques claus de l’obra: “ho han 

barrejat” (torn 127). Aquesta és, precisament, una forma d’explicar què és una versió.  

 

Molt més endavant, la Patrícia és capaç d’exposar amb força claredat que cada relat explica la 

història segons un personatge, idea que reflecteix d’alguna manera el canvi de punt de vista 

(torns 218-220). En aquest moment, sembla que en Genís canvia d’idea i entén que hi ha “una 

història per cada un” (torn 262). Aquest fet evidencia que les opinions dels companys influeixen 

en l’elaboració de les pròpies consideracions. A més, la seqüència completa és una mostra de 

construcció conjunta dels raonaments. Tanmateix, els dubtes plantejats, la diversitat de respostes 

i la dificultat per establir conclusions provoquen que aquestes reflexions, interpretatives i 

complexes, no quedin recollides en els escrits. 

 

És interessant remarcar la darrera intervenció d’en Mohamed que acaba expressant que es pot 

tractar “d’una altra col·lecció” (torn 264 i 267), idea que transmet el tipus de vocabulari que 

coneix sobre el fet literari, en aquest cas sobre la manera com es poden organitzar les obres. Cap 

d’ells, en canvi, és capaç d’usar termes com “versió” malgrat que les seves aportacions 

desprenen, en alguns casos, aquesta idea.  

 

8.3.3.2. Els aspectes paratextuals i la seva funció 

La coberta i tots els aspectes gràfics que hi figuren representen el primer contacte dels lectors 

amb l’obra. Un element característic en el cas de Dos fils és la textura que presenta, fet que els 

genera, com ja hem vist anteriorment, molta curiositat. El fragment que es transcriu a continuació 

evidencia les diferents hipòtesis que els alumnes fan sobre el perquè d’aquest aspecte paratextual 
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des de l’òptica del fet literari, és a dir, posant en joc les concepcions sobre les obres en un context 

social determinat: 

 

Taula 82. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment - Paratextos 

10. I: Per què penseu que pot ser que estigui cosit↑_repetició de la pregunta 

11. Oleguer: Per protegir el conte↑ 

12. I: Per↑ 

13. Oleguer: Per protegir↑ 

14. I: Per protegir-ho::: no ho sé::: a veure va què més digueu-me què us ha semblat↑ 

què us ha agradat↑ què no us ha agradat↑_evita negar o afirmar 

[...] 

40. Cristina: Perquè queda millor↑@ _efecte estètic 

41. I: Si↑Podria ser perquè quedés millor↑ 

[...] 

48. Binta: [Perquè no es trenqui] 

49. Dani: Perquè quedi més maco 

51. Patrícia: Perquè:: perquè:: si això és:: si aquest conte els expliquen als nens petits que 

puguin tocar la tapa↑_associació de contes per a nens petits amb elements tàctils 

52. I: Si↑Penseu que si no fos així la:: la podrien tocar els nens petits o no↑què us 

sembla↑ 

53. Roger: Si que la podrien tocar:: la podrien tocar igualment 

 

La investigadora els demana per quin motiu creuen que la coberta està cosida (torn 10) i a partir 

d’aquí les diferents respostes es formulen tenint en compte les concepcions individuals sobre els 

llibres com a objectes, sobre l’ús que se’n fa i sobre les decisions de producció tenint en compte 

els possibles lectors. L’Oleguer insisteix en diferents moments que és per protegir l’obra (torns 11 

i 13), en el mateix sentit que ho fa la Binta que afirma que és perquè no es trenqui (torn 48). En 

Dani, en canvi, apunta als motius estètics (torn 49). En els tres casos, es tracta d’idees coherents, 

que es tenen en compte des de la producció. La Patrícia associa una textura, com la que presenta 

aquest àlbum, amb els materials propis per a infants petits, en què l’element tàctil, sensorial, té 

molta presència (torn 51). Les qüestions posteriors, plantejades per la investigadora i en Roger 

(torns 52 i 53 respectivament), no tenen en compte aquest aspecte, responen a la seva aportació 

de manera literal i s’allunyen de la concepció que expressa la Patrícia sobre uns determinats 

materials concebuts especialment per a nadons. 

 

En referència als paratextos, és interessant reproduir un fragment de discussió del grup 2 sobre 

Espejo, en què els alumnes debaten sobre si les guardes ja formen part del conte: 
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Taula 83. Discussió 2 (Espejo) – Grup 2 

Fragment - Paratextos 

9. Martina: Això ja és part del conte↑ (es refereix a les guardes per on la I té obert el 

llibre) 

10. I: Ah mira això ja és part del conte o no↑ 

11. Tots: No 

12. I: No però:: 

13. Gil: Sí això surt en una pàgina del conte 

14. Mar: No↓ 

15. I: I això és part del conte↑ (assenyalant la portada) 

16. Tots: Sí 

17. I: I això no↑ (obrint el llibre ensenyant les guardes) 

18. Molts: Sí 

19. ?: No↓ 

20. Mar: Bueno sí  

21. Anas: Tot 

22. I: Tot et pot ajudar no↑ 

 

Ens adonem que manifesten els seus dubtes sobre la transmissió d’informació d’un element que 

configura l’obra, les guardes, i que les preguntes que fa la investigadora (torn 10 i 15) provoquen 

que tots responguin en primer lloc negativament (torn 11) i en segon lloc de forma contrària (torn 

16). Finalment, la mediadora intenta oferir una informació a manera de recapitulació (torn 22). En 

un dels grups del projecte pilot també es comenten aspectes sobre les guardes. Dues alumnes 

assenyalen les guardes com a element que els ha ajudat a elaborar unes hipòtesis que no s’han 

confirmat. Així, expressen que es pensaven que la història seria una altra, que estigués ple de 

miralls i nenes “tal com diu aquí al davant (...) aquí hi ha un puesto que sortia tot de miralls” i “per 

això ens ho hem pensat” (Amat, 2009: 207-208, torns 78 i 82). D’aquesta manera s’evidencia que 

les guardes acullen el lector i promouen l’elaboració d’hipòtesis de la mateixa manera que la 

coberta o la contracoberta.  

 

8.3.3.3. El tipus de lector 

Cap al final de la conversa sobre L’autèntica història dels tres poquets la investigadora els 

pregunta qui pensen que pot ser el destinatari d’aquesta obra (torn 288), amb el propòsit que els 

alumnes reflexionin sobre la necessitat que el lector conegui el conte tradicional per poder 

interpretar tots els matisos d’aquesta versió. En lloc d’això, però, els alumnes pensen en els 

infants més petits com a lectors de l’obra, una idea que ja ha aparegut en algun altre moment 

lligada al títol de l’àlbum i al fet que s’anomeni “l’autèntica” (vegeu taula 38, torn 239). La Patrícia 

és qui justifica que el destinatari pot ser un infant més petit a partir del tipus de lletra de l’obra. 
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Així doncs, explica que el seu cosí de P3 ja domina la lletra majúscula i que, per tant, podrà fer 

aquesta lectura en funció del tipus de lletra (taula 84, torns 294, 299 i 301). En la mateixa línia, la 

Binta posa una objecció i és que té lletra de diari (torn 304), fet que d’alguna manera impediria 

que els nens de parvulari poguessin llegir l’obra.  

 

Taula 84. Discussió 6 (L’autèntica...) – Grup 1 

Fragment – Destinatari de la lectura 

288. I: Qui qui penseu que el pot llegir aquest conte↑ 

289. Dani: Jo jo (alça el braç, hi ha xivarri) 

290. Mohamed: Els nens petits↑ _destinataris de la lectura 

291. Adrià: JO EL PUC EXPLICAR 

292. I: El poden llegir els nens petits dius↑ 

293. Dani: [El llop] 

294. Patrícia: [El meu cosí] pot llegir [la lletra del del-] _tipus de lletra 

[...] 

299. Patrícia: El meu cosí pot llegir aquesta lletra que és:: majúscula que va a P3_tipus de 

lletra per determinar el receptor 

300. I: I ho entendrà aquest conte↑ què et sembla en el teu cosí li recomanes aquest 

conte↑ 

301. Patrícia: Mmm:: bueno si mm:: e-e-és tot amb lletra majúscula↑ 

302. ?: No↓ 

303. Patrícia: Si  és tot amb lletra majúscula no ho mm:: no:: 

304. Binta: [Però aquí hi ha unes lletres] de diari 

305. I: [Potser un nen de P3] ha d’haver mirat (fa un gest amb el dit polze cap 

enrere)_intenta explicar que més enllà de la lletra hi ha el contingut 

 

Tot i que la investigadora intenta que es qüestionin les seves opinions (torns 300 i 305), que 

reflexionin sobre la capacitat de comprensió que requereix l’obra i la necessitat que el lector 

conegui el conte popular per poder apreciar la ironia que transmet aquesta versió, els seus 

esforços són poc reeixits. És interessant que els alumnes connectin les característiques de l’obra 

amb les habilitats lectores d’un hipotètic destinatari. Tanmateix, la idea de la Patrícia mostra la 

influència del context escolar, i també de l’entorn social, que en moltes ocasions se centra en 

aspectes com ara el tipus de lletra amb què s’inicia l’entrada al món de l’escrit,285 deixant de 

                                                           
285 És notori que en els darrers anys, i de manera periòdica, es debat sobre el tipus de lletra amb què s’ensenya el 
codi a l’escola. Malgrat que és un aspecte a considerar, perquè té implicacions per exemple a l’hora de decidir en 
quin moment iniciar aquest treball més sistemàtic o fins i tot en la tria de les obres per a la lectura autònoma, 
també és veritat que el fet de centrar l’atenció en aquest aspecte provoca que, en molts casos, es desatenguin 
qüestions més profundes sobre com es du a terme l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, el tipus 
d’experiències que cal oferir, els materials més adients i la manera de promoure la comprensió i la interpretació 
de les lectures. 
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banda qüestions principals relacionades amb el contingut de les obres i amb el foment de la 

comprensió i la reflexió crítica.  

 

Cal esmentar que en la conversa sobre La lluna d’en Joan la investigadora demana a qui 

recomanarien la lectura i aquest fet els desconcerta; fins i tot un alumne, en Gabi, demana “què 

vol dir recomanar↑” (vegeu situació completa a l’apartat 8.4.5, taula 117). Cap company sap 

respondre què significa aquest terme, de manera que s’evidencia que no estan acostumats a fer 

recomanacions i, per tant, a pensar en els destinataris de les lectures de manera genèrica. 

 

En el projecte pilot trobem dues recomanacions escrites que mostren una concepció més 

genèrica del lector, tal com s’ha exposat anteriorment (apartat 7.1.5): “el recomanaria a un nen 

petit i que el seu pare li expliqués” o “a algú que tingués imaginació”. Oralment apareixen 

recomanacions a persones concretes (germà, cosí...), però també comentaris sobre les qualitats 

dels possibles lectors. Ara bé, en els escrits no apareixen mai les recomanacions personals sinó les 

més genèriques i, per tant, les més reflexives. Això ens indica que distingeixen clarament què és 

més adequat d’anotar per escrit en la pràctica que es planteja. 

 

 

8.3.3.4. El rol de l’autor 

Les tasques de l’autor i els motius que el porten a prendre unes determinades decisions es 

debaten intensament en diferents moments. En la discussió sobre el punt de vista del narrador de 

L’autèntica història dels tres porquets, els alumnes del grup 2 responen que en aquest àlbum és el 

llop el que conta la història, com ja hem vist que també feien els alumnes del grup 1 (taula 37, 

apartat 8.1.6 i taula 81, apartat 8.3.3.1), però a l’hora de determinar el punt de vista del conte 

tradicional, primer responen que són els porquets que expliquen els fets, però de seguida canvien 

la seva idea i afirmen que és l’autor qui conta el relat. En realitat es refereixen a un narrador 

omniscient, però per a ells es tracta de l’autor:  

 

Taula 85. Discussió 6 (L’autèntica...) – Grup 2 

Fragment – Veu narrativa / Punt de vista 

175. I: És el llop que ho explica i a l’altre conte↑ 

176. Aarón: Els tres porquets 

177. David: Els porquets 

178. Marçal: El porc 

179. I: [Si↑] 

180. Martina: [NO] 
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181. Guerau: [No] 

182. Martina: L’autor 

183. Guerau: L’autor 

184. I: L’autor per què com ho explica↑ 

185. Guerau: [Hi havia una vegada] 

186. Martina: [Hi havia una vegada] tres porquets que vivien feliços en una caseta:: (ho 

explica amb cantarella i quan acaba fa un gest amb la mà amunt i avall indicant que 

podria continuar) 

187. I: [Però es clar] 

188. Mar: [Però no tots comencen així] 

 

La seqüència evidencia com s’apropen a l’aspecte de la veu narrativa i del punt de vista. Es mostra 

que comencen a distanciar-se del protagonista per expressar que es conta la història des d’una 

altra perspectiva. Ara bé, els manquen els coneixements per entendre que l’autor sempre pren les 

decisions, però que ho fa a través d’un narrador, que pot adquirir perspectives diverses en el 

relat. Tanmateix, es tracta d’un debat interessant que es produeix en un pla més inferencial i que 

permet iniciar-se en la difícil tasca de distingir entre les figures d’autor, narrador i protagonista 

(Colomer, 2012: 96). Al final expressen la interiorització de l’estructura de la narració tradicional, 

un fet que la Mar qüestiona (torn 188) a causa de la incorporació de lectures amb formats 

diferents.  

 

És interessant adonar-se que els alumnes es posen en el lloc del creador per intentar copsar, des 

de la seva òptica, quines han estat les causes que han pogut impulsar-lo en l’elaboració d’un 

determinat aspecte de l‘obra. Un exemple clar d’això es produïa en el projecte pilot quan, en el 

debat sobre el títol La lluna d’en Joan, en Sergi suggeria, referint-se a les decisions de l’autora, 

que “potser el seu fill de la Carme es deia Joan i ha volgut fer un conte d’en Joan”, i la Clàudia 

afegia “o potser el marit de la Carme” (Amat, 2009: 68).  

 

A l’hora de parlar de les il·lustracions, dels colors utilitzats i de les tècniques gràfiques, és molt 

habitual que els alumnes es pronunciïn considerant el perquè de les resolucions que fa l’autor: 

“Los niños valoran a los ilustradores, y con frecuencia intentan entender cómo consiguen los 

efectos y qué significan. Los jóvenes lectores son especialmente sensibles al color y al tono” 

(Salisbury i Styles, 2012: 81). En la taula següent es transcriu un moment de discussió sobre els 

colors dels cels que es representen en diferents imatges de l’àlbum Dos fils, un aspecte molt 

característic de l’obra, i que alguns qüestionen pel fet de diferir de la realitat. D’alguna manera, el 
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que parteix com un interrogant sobre els coneixements del món (taula 86, torn 147) acaba 

derivant en respostes sobre el treball de l’artista: 

 

Taula 86. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment – Sobre els autors 

147. Dani: [No del blau que tenim nosaltres] no del blau que tenim nosaltres _B2 

148. I: Ah del blau- 

149. Dani: Que tenim nosaltres de dia 

150. Patrícia: Perquè (aixeca la mà) 

151. I: Per què↑ 

152. Patrícia: Perquè segur que- que- que l’autor no té aquest- bueno el que dibuixa i pinta 

segur que no té el blau que tenim nosaltres al cel _C2 

153. I: Vol dir que això ho ha decidit(..) ho ha decidit  fer aixís l’autor no↑ 

154. Adrià: Però com pot dibuixar [tan bé el cel↑] _C2 

155. Binta: [Com es diu l’autor↑] 

156. I: Com pot dibuixar tan bé el cel↑ diu com ho penseu↑us ho vaig passant perquè us ho 

mireu (passa les pàgines) 

157. Binta: Com es diu l’autor↑ 

158. I: A veure l’autor n’hi ha dos d’autors Pep Molist i Emilio Urberuaga en Pep Molist fa el 

text i l’Emilio Urberuaga fa el dibuix 

159. Dani: Perquè és el pintor 

160. I: Cada un fa una cosa(..) i l’Adrià ens ha dit per què ho pot fer tan bé no↑has dit↑ 

161. Adrià: (fa un gest afirmatiu amb el cap) 

162. Oleguer: Perquè s’ho copia↑ 

163. Roger: Perquè s’hi fixa  

164. I: S’hi fixa↓ 

165. Maroua: [Pensa] 

166. Dani: [Perquè] és un pintor  

167. Maroua: Primer ho llegeix i després ho fa  

168. Dani: Perquè són famosos  

169. I: Són famosos↑[@] 

[...] 

199. Cristina: Perquè els ha els han volgut fer així _C2 

 

Els alumnes responen segons la seva experiència, comentant aspectes que ells fan habitualment a 

l’hora de dibuixar, i també amb idees que expressen la concepció que tenen sobre la feina de 

l’il·lustrador. És habitual que els alumnes opinin amb més facilitat dels aspectes visuals que dels 

textuals, senten que els és un tema proper, del qual en tenen habilitats que els fan situar molt a 

prop del creador. Quan afirmen que l’autor dibuixa tan bé perquè s’ho copia (torn 162) o perquè 

s’hi fixa (torn 163) ho fan partint del procediment que ells segueixen a l’hora de dibuixar. Es 

refereixen al procés de creació quan expliquen que l’autor primer ho llegeix i després ho dibuixa 
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(torn 167), i exalten d’alguna manera el rol del dibuixant afirmant que és un “pintor” (torn 166), 

és a dir, un professional, i definint l’autor i l’il·lustrador com a “famosos” (torn 168), fet que, 

segons ells, els donaria certa rellevància o garantia de qualitat.  

 

La primera resposta que ofereix la Patrícia quan afirma que l’il·lustrador “segur que no té el blau 

que tenim nosaltres al cel” (torn 152), pot tenir una doble interpretació. D’una banda, pot ser que 

es refereixi al fet que l’autor no disposi del color per representar el cel amb exactitud. Aquesta 

seria una resposta que mostraria problemes que els alumnes, en aquest cas la Patrícia, poden 

tenir en el moment d’elaborar una creació. D’altra banda, però, si tenim en compte la forma de 

l’argumentació, també podem interpretar que es refereix al fet que el color del cel que veu l’autor 

─i sobre el qual s’inspiraria─ és diferent del que nosaltres veiem, afirmació que situaria l’autor en 

un espai allunyat respecte el lloc on es troba el lector.  

 

Els alumnes també expliquen els motius pels quals l’autora deu haver deixat una pàgina en blanc 

a l’àlbum Espejo, i alguns d’ells expliquen aspectes que els passen, com ara deixar de fer un dibuix 

perquè es té son (torn 158), s’està cansat (torn 168) o es vol anar a buscar un got d’aigua (torn 

170). Davant la sorpresa de la investigadora per aquest tipus de respostes, la Maroua expressa 

que no li sembla que l’autor estigui gaire cansat (torn 171). És interessant remarcar l’associació 

que fa en Roger amb el quadre d’un pintor (torn 172): 

 

Taula 87. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment- Autor  

158. Patrícia: Perquè a lo millor:: és que quan l’acabava de fer aquest dibuix tenia son i ho 

ha deixat i- _C2 (relació amb les seves experiències B1) 

159. I: Ah@ 

160. Patrícia: Després s’ha deixat aquesta pàgina_C2 (relació amb les seves experiències 

B1) 

161. I: Si↑voleu dir↑ 

162. Adrià: NO 

163. I: Què en penseu↑_gestió de l’aula 

[...] 

168. Marta: Perquè dibuixant dibuixant també es pot cansar_C2 (relació amb les seves 

experiències B1) 

169. I: Per què s’ha cansat molt↑ Ayoube què ens dius↑(l’Ayoube fa un gest rient) Roger 

digues (en Roger té la mà alçada) 

170. Mohamed: [Potser ha anat a veure aigua pots-]_C2 (relació amb les seves 

experiències B1) 

171. Maroua: [No és que s’hagi cansat molt eh] _resposta a la pregunta de la I 
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172. Roger: [El meu pare] el meu pare un dia va anar a (?Berga) i hi havia un pintor que va 

fer un quadre blanc_B1 

173. I: [Ss::] ah mira podia ser aquest [casibé↓] 

174. Maroua: [Tot blanc↑] 

 

El debat sobre les tècniques utilitzades en l’elaboració dels dibuixos genera interès. Es constata, 

en la línia del que apuntava Kiefer (1999), que el rol de l’artista i els diferents factors estètics són 

elements que els infants utilitzen a l’hora de crear significat. Tot i que les seves intervencions 

acostumen a derivar cap a comentaris sobre el que ells han fet a nivell plàstic, és evident que en 

diverses intervencions fan referència implícita a l’autor. N’és un exemple el fragment següent i 

especialment l’aportació d’en Mohamed (torn 248): 

 

Taula 88. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment- Tècnica /autoria  

240. Patrícia: Em sembla que han que: que ho han fet amb suc de llimona i no ho han 

volgut cremar perquè no es vegi lo que:: els dibuixos (3s.) _C2 (tècnica de la 

il·lustració) 

241. I: Vols dir que aquí hi ha alguna cosa però que no la veiem↑ 

242. Patrícia: [Sí] 

243. Mohamed: [Com↑] 

244. Maroua: [XX] el mirall 

245. I: És el mirall [aquestes dues nenes] es posen 

246. Mohamed: [Una cosa jo ja sé com ho han fet] no això l’altra pàgina_ insistència per 

participar  

247. I: Aviam aquesta↑ (passa les pàgines) 

248. Mohamed: No aquella primer han dibuixat un tros d’aquí com la XX ens ha donat un 

(?cotxe) o un tros d’aquí i després ens hem posat un mirall en aquí  i teníem de copiar  

el cotxe amb el mirall_B1 (tècnica lligada a la vivència) 

249. I: [Ah] vosaltres també [ho heu fet això↑] 

250. Patrícia: AH SÍ 

 

També sobre l’obra Espejo la Patrícia aporta una reflexió interessant en relació al fet, criticat per 

un gran nombre d’alumnes, que l’autora hagi decidit no utilitzar text per explicar la història: “No 

hi ha ficat lletra perquè a:: si hi fica lletra a un costat representa que a l’altre costat hi ha el mirall i 

si no no s’entendria re” (torn 394; annex 8.1.E). Es tracta d’una raó que connecta amb la 

intencionalitat de l’autora d’usar tot l’espai per evidenciar la presència del mirall, un aspecte que 

trenca les regles convencionals, que estableixen que els aspectes dissenyats al centre de la doble 

pàgina dificulten la lectura. 
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En la taula següent s’exposa un fragment de discussió en què alguns alumnes qüestionen les 

decisions de l’autor pel grau de versemblança en la representació gràfica d’algun moment de la 

història, de manera que s’entrellacen idees que podríem classificar com a coneixements del món 

amb altres que provenen de la reflexió sobre el paper de l’autor i del lector:  

 

 

Observem que la Patrícia qüestiona que l’autor no hagi estat prou fidel a la realitat a l’hora de 

representar un moment del relat (torns 133). La investigadora intenta, en diferents ocasions, que 

prenguin certa distància del que es conta, que es posin en el lloc de l’autor i percebin el joc que 

aquest pretén fer amb el lector (torns 135, 141). Les primeres respostes dels alumnes es 

relacionen directament amb els coneixements que tenen de la realitat, així expliquen que el gos 

deu ser “alt” (torn 137), “llarg” (torn 138) o fins i tot se sorprenen perquè sembla que estigui 

“volant” (torn 140).  La formulació de la darrera pregunta de la investigadora (torn 141) provoca 

que finalment la Binta sigui capaç d’entendre els motius de l’autor per mantenir la incògnita (torn 

142). Tanmateix, la Patrícia continua defensant la seva idea inicial (torn 144) i expressa que es 

podria mantenir la tensió del relat revelant la realitat, fent que l’obra fos més versemblant; un fet 

que per a ella sembla rellevant.286 Un aspecte habitual, tal com es constata en altres recerques en 

què els alumnes valoren de manera positiva el realisme de les il·lustracions (Colomer, 2012). 

 

                                                           
286 Aquest aspecte també és qüestionat en la discussió del grup 2 (vegeu annex 8.2.C, torns 43-58). 

Taula 89. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment- Decisions de l’autor/versemblança 

133. Patrícia: Les potes es tindrien que haver vist pel conte_B2 (cerquen la versemblança i 

que l’autor ofereixi tota la informació al lector) 

134. Adrià: Eh vull dir una cosa 

135. I: Per què no es deuen veure doncs les potes↑_intenció que aprofundeixin en la 

interpretació sobre la decisió de l’autor de mantenir la incògnita 

136. Maroua: No sé 

137. Younes: És molt alt_B2 

138. Dani: [Perquè és molt llarg]_B2 

139. I:[Perquè és molt alt aquest] gos però les potes no s’haurien d’haver vist 

140. Mohamed: Està volant_B2 (to de sorpresa) 

141.I:Si haguéssim vist les potes què passaria↑_intenció que aprofundeixin en la 

interpretació sobre la decisió de l’autor de mantenir la incògnita 

142. Binta: Que sabríem qui és _decisió de l’autor per aconseguir la intriga del lector 

143. I: Ja sabríem el final del conte 

144. Patrícia: Bueno els culs dels gossos estan darrera de les bueno davant de les potes i 

les potes es tindrien que haver vist_B2 
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8.3.3.5. Relacions mediàtiques i intertextuals 

Les connexions amb altres ficcions, literàries o cinematogràfiques, formen part del procés lector. 

Ara bé, la capacitat d’establir relacions sòlides entre obres i d’adonar-se d’aspectes narratius 

semblants, d’arquetips o de símbols compartits s’ha d’anar desenvolupant per aconseguir 

reflexions profundes que permetin interpretar millor les obres. Aquestes reflexions són difícils 

d’elaborar si s’ha tingut poc contacte amb narracions de ficció i si no es promouen relacions entre 

els relats. Al llarg de les diverses discussions, els alumnes fan poques associacions entre obres; 

s’esmenten, en comptades ocasions, els títols d’alguns contes populars o llibres molt coneguts i 

algunes qüestions sobre produccions audiovisuals, del que podríem catalogar com a referències 

mediàtiques, usant el terme de Fittipaldi (2008). En la taula següent es recullen dues situacions en 

aquest sentit.  

 

 

En la primera part de la taula (torns 214-216), podem veure que la Patrícia esmenta una idea que 

li recorda el que ha vist a la televisió. Per la forma de verbalitzar aquesta connexió podem pensar 

que es tracta d’un fet que s’assenyala per donar versemblança a l’obra, que té a veure amb la 

realitat que l’alumna ha conegut a través d’aquest mitjà, encara que no podem descartar que es 

refereixi a alguna sèrie d’animació. En el segon fragment (torn 237-240) és més clara la relació 

amb una ficció audiovisual, es comenta un fet concret de la trama de l’obra que en Dani relaciona 

amb un aspecte semblant aparegut en una pel·lícula. A diferència de la primera situació, el tipus 

de relació que estableix entre les dues ficcions evidencia que és capaç de detectar la semblança 

d’un aspecte més relacionat amb la trama de l’obra. 

 

Taula 90. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Relació mediàtica 

214. Patrícia: Jo jo per la tele veig veig veig el mar i hi ha peixos que formen més peixos           

d’aquests _C1/B1 

215.  I: Passa això↑com aquest↑_ intenció de relacionar ficció/realitat 

216. Binta: Ja és veritat 

[...] 

237. Dani: Jo vaig veure una pel·lícula que que que hi havia molts peixos _C1 

238. I: Vas veure una pel·lícula↑ s’assemblava↑ 

239. Dani: Sí que vem- no que que hi havia molts peixos que que formaven (?un un una 

fletxa) 

240. I: Ah si↑ah caram 
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L’autèntica història dels tres porquets promou que es produeixin connexions diverses amb altres 

ficcions. En un moment de conversa del grup 1, després de parlar sobre el fet que es tracta d’un 

conte d’animals, en Mohamed pregunta: “I com és que [en el Pere i el Llop hi ha persones↑]”  

(torn 97; annex 8.1.F). Es tracta d’una connexió amb una altra obra que li permet posar en qüestió 

que als contes d’animals no hi puguin aparèixer persones. Un tema sobre el qual insisteix en un 

altre moment, però que no aprofundeix, ja que la investigadora sentencia “però és un altre conte 

aquest” (torn 103; annex 8.1.F). D’aquesta manera la mediadora desaprofita una oportunitat de 

promoure i expandir reflexions sobre aquesta idea.287  

 

En la conversa del grup 2 sobre aquest àlbum, també es produeixen connexions interessants, com 

es recull en la taula següent. La Martina explica que els contes populars es poden canviar (torn 

113), un aspecte que, com hem vist en el primer apartat d’aquest bloc (8.3.3.1), alguns alumnes 

del grup 1 també comentaven respecte aquesta mateixa obra. La seva idea provoca que altres 

alumnes facin relacions intertextuals i mediàtiques. En Guerau aporta una connexió amb una 

pel·lícula, versió d’un conte popular (torns 114 i 129) i genera reflexions dels companys en aquest 

sentit, com ara la que expressa la Mar sobre la relació amb una obra literària: 

 

Taula 91. Discussió 6 (L’autèntica...) – Grup 2 

Fragment – Connexions amb altres versions288  

113. Martina: [No però] es poden canviar no no- 

114. Guerau: JA HO SÉ igual que la Caputxeta Vermella vaig veure una peli que era una 

altra cosa 

115. Aitor: Jo també 

116. Anna: La Caputxeta blava 

117. Tatiana:  la Caputxeta blanca 

[...] 

120. Mar: Ja per exemple la Caputxeta Vermella jo conec la Caputxeta vermella i vaig veure 

un altre conte que es va ficar la caputxeta blava perquè el llop no l’atrapés 

121. Gil: Ah sí jo també 

122. I: Ah vols dir que a vegades això que deia la Marina [canvien] els contes 

123. Guerau: [Canvien] Sí perquè jo vaig veure- 

124. Martina: [Martina em dic Martina] 

   [...] 

129. Guerau: Vanesa jo vaig veure una peli de la Caputxeta Vermella que el llop no era pas 

l’àvia no s’havia transformat en l’àvia era el pare de la caputxeta 

                                                           
287 Vegeu subapartat 8.4.2.3. sobre les oportunitats perdudes. 
288 En aquesta seqüència la Tatiana i l’Anna (torns 116 i 117) esmenten, mig en broma i per tant pensem que 
sense ser-ne conscients, títols d’obres del creador Bruno Munari: “La Caputxeta blava” i “La Caputxeta blanca” 
que formen part de Cappuccetto rosso, verde, giallo, blu e bianco (en català a Barcanova, 2001).  
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En aquesta taula (núm. 91), com també es mostra en la taula 81, es reflecteix un tipus d’associació 

intertextual força complexa, ja que les relacions amb altres obres els permeten generalitzar que hi 

ha casos en què els contes populars “es barregen” (taula 81, torn 127), “canvien” (taula 91, torns 

113 i 123). La comparativa els permet arribar a una conclusió més genèrica sobre el funcionament 

d’un tipus de ficcions literàries.289 Tanmateix, es tracta de connexions que es troben en una fase 

molt inicial, amb un argumentari encara molt poc desenvolupat.  

 

En la discussió sobre Dos fils (grup 2) es produeix una altra connexió mediàtica, en aquest cas es 

tracta d’una associació menys elaborada, quan els alumnes comenten el desenllaç obert de 

l’obra,290 expressant que hauria de continuar. A propòsit d’aquesta idea verbalitzen les relacions 

que estableixen amb sèries d’animació (Pokémon i Els pirates del barret de palla):   

 

 

Durant les converses apareixen altres connexions amb lectures. En la discussió sobre Neda-que-

neda, alguns alumnes del grup 2 esmenten que el fet que a l’obra el protagonista destaqui per ser 

l’únic peix negre al mig de la resta de peixos vermells els fa pensar en els llibres d’en Wally, un 

popular llibre joc, i un d’ells també esmenta la relació amb el conte tradicional L’aneguet lleig, 

que forma part de la seva experiència lectora prèvia (vegeu taula 110; subapartat 8.4.2.4). Cal 

comentar que aquesta darrera relació s’anomena perquè la investigadora insisteix en el fet de 

preguntar-los sobre possibles connexions, i els remarca la idea que el protagonista és diferent. En 

el proper apartat s’analitzarà detingudament el paper de la mediació per tal d’observar el grau 

d’eficàcia de les intervencions de l’adult. En aquest cas la investigadora formula preguntes que 

vénen determinades per l’experiència del projecte pilot, de manera que intenta que sorgeixi una 

reflexió que apareixia en una de les converses en petit grup que es transcriu a continuació (Amat, 

2010: 36): 

 

 

 

                                                           
289 Aquest tipus d’idees ens recorden a les associacions sintètiques (synthesizing links) definides per Sipe (vegeu 
apartat 6.2.1); relacions que mostren una certa capacitat d’aprofundiment i que permeten establir idees més 
genèriques sobre les obres (Sipe, 2008: 135-136). 
290 Aquest aspecte de l’obra és molt comentat en el projecte pilot i en el grup 1 i 2. Vegeu anàlisi al capítol 10. 

Taula 92. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 2 

Fragment- Relació mediàtica 

221. Gil: quan s’acabi podria posar continuarà com en:: 

222. Marçal: De Pokémon- 

223. Gil: XX el barret de palla↓ 
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Com es pot veure en la taula anterior, l’aportació de la Paula (torn 14) provoca que el seu 

company, en Marc, estableixi una connexió destacable amb una obra de ficció molt coneguda. La 

relació que en Marc fa de manera immediata mostra la influència del conjunt de textos, dels 

personatges i del tipus d’històries que es transmeten en les primeres edats com a pòsit cultural 

comú. 

 

En aquest sentit, els alumnes també fan associacions amb altres obres populars o amb lectures 

conegudes i les exterioritzen en diferents moments. Per exemple, la Martina (grup 2) verbalitza la 

hipòtesi inicial que havia elaborat en el moment de començar la lectura de l’àlbum Espejo, quan 

lliura la seva tasca a la investigadora. Així, mentre dóna el text valoratiu que ha elaborat mira la 

coberta de l’àlbum i exclama: “Em pensava que s’assemblaria a la Blancaneus!”. A continuació, 

davant la sorpresa de la investigadora, llegeix el títol: “Sí, Espejo, espejo”. Es tracta d’una 

associació a través del motiu literari del mirall (comentat al subapartat 8.3.1.5), que connecta 

directament amb les seves lectures prèvies. Hi ha altres situacions en què una imatge activa el 

record d’una obra. És el cas d’en Mohamed (grup 1), que acabada la discussió sobre La lluna d’en 

Joan s’acosta a la investigadora i, mentre assenyala l’àlbum, li diu: “és com la lluna en un cove”.291 

Si bé en un primer moment sembla que una de les imatges de l’obra (on el protagonista du la 

lluna dins d’un cove)292 sembla haver-li evocat la frase feta, més endavant interpretem que es pot 

tractar d’una connexió amb l’antologia de lectures que treballen a classe i que té aquest títol.293 Es 

tracta d’exemples que evidencien les relacions que els alumnes fan amb lectures properes i la 

influència que pot tenir el tipus de materials que es posen al seu abast. 

 

Durant la conversa sobre La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap, la Patrícia exposa la 

seva hipòtesi sobre qui podia ser el personatge que buscava la protagonista: “Doncs jo jo com 

com que la caca quan ha caigut mm:: que era semblant a la del caganer[:: m’ho he] imaginat que 

era el caganer (torn 169; annex 8.1.C). Relaciona un element de l’obra amb un personatge del 

                                                           
291 Vegeu les dues situacions narrades al diari d’aula, annex 6. 
292 Vegeu imatge a l’annex 4 (imatges 6 i 7). 
293 Es tracta del recull de lectures La lluna en un cove de l’Editorial Baula (vegeu relat de la situació prèvia pel que 
fa a la literatura a l’escola a l’apartat 5.2.1 (cap. 5; part II)). 

Taula 93. Discussió Projecte pilot (Neda-que-neda) – Grup A 

Fragment- Relació intertextual 

14.  Paula: A mi lo què m’ha fet molt riure és que TOTS TOTS els seus germans o amics o el 

què siguin eren vermells i ((@) ell era l’únic que era negre) 

15.  Marc: Com el conte de l’aneguet lleig també- 
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nostre imaginari col·lectiu, i si bé la idea deriva de la vivència personal és evident que es tracta 

d’un aspecte propi d’un determinat context cultural i d’un personatge de gran simbolisme. Aquest 

tipus de relacions, en què els alumnes esmenten l’associació d’un aspecte que els recorda a un 

element d’una ficció o símbol, representen un tipus de connexió de poca complexitat. Tal com 

hem vist al llarg de l’apartat, els alumnes també realitzen associacions una mica més complexes, 

fent una anàlisi més profunda a partir de la comparativa entre obres, sempre que es tracti de 

lectures que promoguin aquest aspecte, tal com s’ha pogut comprovar en les respostes a l’àlbum 

L’autèntica història dels tres porquets.  

 

8.3.3.6. (Re)creació 

Els comentaris sobre les característiques de les obres també generen situacions creatives, com la 

que es mostra a continuació per tancar l’apartat. Es tracta de la creació del fil argumental d’Espejo 

partint de les hipòtesis elaborades inicialment (torn 32). Una forma de recrear l’obra llegida amb 

la idea d’adelitar, com a joc o entreteniment. Les intervencions dels diferents companys donen 

lloc a la formació conjunta d’una possible trama, que fa aflorar les seves concepcions prèvies 

sobre els relats:  

 

 

Taula 94. Discussió 5 (Espejo) – Grup 2 

Fragment- Creació, funcionament dels relats 

32. Martina: Jo pensava que una nena seria molt presumida que sempre es miraria el mirall 

@ 

33. I: Com vosaltres↑ 

34. Aitor: Jo no 

35. Gil:  I que algun dia quedaria pobra 

[...] 

40. Martina: Hi havia una vegada una nena que no tenia amics 

41. Mar: Ni pare ni mare 

42. I: Perquè està:: sola 

43. Martina: No tenia família 

44. Gil: I no tenia XX 

45. Mar: I va veure una nena igual que ella bueno 

46. I: Si↑va veure una nena igual que ella↑ 

47. Martina: [I després va anar al davant d’un]  

48. Anas: [NO] 

49. Aleix: Que sí 

50.Martina: I la van convidar en una casa i li van dir vine vine i després quan van:: 

què↑podria:: 
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Si bé hi ha altres moments lúdics, en què els alumnes imiten els personatges i riuen, en general 

apareix poc aquest aspecte creatiu,294 probablement pel fet que l’activitat proposada està 

orientada a la crítica i a l’anàlisi de certs elements constitutius dels àlbums.  

 

 

8.3.4.   Reflexions sobre el tipus d’idees comentades durant la conversa 
col·lectiva (a manera de síntesi) 

 
En aquest apartat hem volgut conèixer la tipologia d’idees que s’han comentat durant la conversa 

que no han quedat reflectides en els textos. Per obtenir aquesta informació, s’han valorat les 

diferents discussions i s’han agrupat en funció de si els comentaris es produïen en referència a 

aspectes de l’obra (títol, codi visual i textual, personatges, temàtica i motius literaris); a vivències 

personals i coneixements del món o al fet literari (concepcions sobre el tipus d’obres, algunes 

funcions dels aspectes paratextuals, el tipus de lector, el rol de l’autor, les relacions mediàtiques i 

intertextuals i les respostes creatives o recreatives). A continuació, reprenem les dues qüestions 

proposades a l’inici de l’apartat per tal de fer paleses algunes reflexions globals, a tall de síntesi. 

 

1. En primer lloc, ens proposàvem saber com els alumnes conversen sobre diferents aspectes, 

per comprovar si es produeixen reflexions interessants  que no es traspassen a l’escrit. 

 

L’anàlisi de les converses ens permet afirmar que són pràctiques eficaces per tal que els alumnes 

exterioritzin les seves concepcions literàries, derivades de les experiències prèvies, i que puguin 

avançar en l’aprenentatge literari. En aquest sentit, convé remarcar que això és possible si la 

mediadora aprofundeix en aquest tipus de reflexions, ajudant a fer el pas de comentaris més 

literals o de caràcter personal a interpretacions reflexives o inferencials, i si promou que 

exterioritzin els seus dubtes. Són mostra d’aquestes qüestions quan demana els motius de 

determinades decisions (“per què devia passar això↑” (taula 54, torn 83)), o quan promou 

l’exteriorització dels dubtes (en Dani pregunta: "Per què quan diu adéu fa una lletra més gran↑” 

(taula 56, torn 114)). Aquest és un aspecte que cal tractar de manera més detallada a l’apartat 

següent (8.4). 

 

Les respostes comentades oralment que presenten un grau més elevat de reflexió literària (en són 

mostra algunes de les transcrites al llarg d’aquest apartat, especialment en referència a l’obra 

                                                           
294 Aquest tipus de respostes ens recorden a les respostes performatives (performative responses) de Sipe (2008) 
(vegeu apartat 6.2.1). 
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(8.3.1) o sobre el fet literari (8.3.3)) no es recullen per escrit. Ens referim, per exemple, a les idees 

sobre el motiu literari del mirall màgic, els sentits que pot tenir una determinada tipografia, les 

relacions entre ficcions, o fins i tot a l’ús de termes com “imaginacions”, “protagonista” o 

“caplletra”. Aquest fet es produeix per la dificultat de traspassar les reflexions orals al codi escrit i, 

sobretot, perquè aquest tipus d’idees no són tan fàcils d’interioritzar (de reafirmar si es tracta de 

verbalitzacions personals o d’expandir si són idees de companys) en un grup classe. Cal recordar, 

que les respostes més reflexives en el projecte pilot tenien més influència. Són exemple d’això les 

qüestions anotades a les taules 54 i 55 que es comentaven oralment i per escrit. 

 

2. En segon lloc, preteníem conèixer quin tipus d’idees s’intercanvien (i no s’escriuen) en 

referència als elements literaris, als aspectes personals o al fet literari i el grau de reflexió 

que presenten. 

 
a) La conversa sobre els elements literaris: 

 

─ Les converses mostren el bagatge que els alumnes tenen com a lectors literaris. La 

comprensió sobre com funcionen les obres i l’apreciació que fan dels elements que les 

configuren deriven, en gran part, de les creences prèvies que les converses fan aflorar. 

N’és un exemple la concepció que tenen sobre el títol (vegeu taules 49 i 50), un element 

que valoren tenint en compte si resumeix correctament els fets ocorreguts, entenent que 

aquesta és la seva funció principal. A més, també consideren que ha de ser breu i ha 

d’incloure el personatge principal (vegeu taula 38), que ha de tenir un nom (en lloc d’usar 

el genèric “nen”, taula 50). També es mostra el coneixement que tenen sobre els motius 

literaris més recurrents, com ara el del mirall (apartat 8.3.1.5), provinents de lectures 

prèvies i de ficcions audiovisuals.  

 

─ Pel que fa a l’ús de termes literaris, s’observa que tenen coneixements que els costa 

anomenar per manca de llenguatge específic. Les converses esdevenen un bon espai per 

recordar o oferir aquest tipus de lèxic. En són una mostra les situacions sobre el nom del 

personatge principal que fa de títol, que la investigadora recorda que es tracta del 

“protagonista” (taula 51) o l’apreciació de les caplletres (taula 58). Fins i tot hi ha qui usa 

mots “possibles” per anomenar determinats aspectes, és el cas d’en Guerau que fa servir 

el terme “imaginacions” per referir-se a les personificacions (taula 62). 
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─ Es comenten idees sobre la relació entre codis, però són majoritàries les qüestions 

centrades en els sentits de les imatges. En aquest cas s’ha pogut observar una gradació 

pel que fa al nivell d’interpretació d’una mateixa il·lustració sobre La lluna d’en Joan. 

Alguns alumnes estableixen relacions més simples, com ara la identificació de la imatge 

com a representació de la idea del text (taula 52), i d’altres entenen el dibuix com a forma 

de transmissió de significats de l’obra: estats d’ànim del protagonista o accions que se 

succeeixen paral·lelament (taules 53 i 54).  

 

b)  La conversa des d’una òptica personal: 

 

─ Les respostes personals, vinculades a la pròpies experiències, es comparteixen oralment i 

no s’acostumen a escriure. En molts casos els temes que es comenten s’allunyen de 

l’obra, de manera que expressen aspectes propis o de l’entorn familiar que els ha 

recordat la lectura. Es tracta d’associacions simples (p. ex. taula 65), que no contribueixen 

al desenvolupament de l’aprenentatge literari. 

 

─ És habitual que posin en joc les seves experiències vitals o coneixements de la realitat per 

comprendre situacions poc explícites que requereixen de la interpretació activa del lector. 

En són exemple les situacions de la taula 71, en què hi ha alguns alumnes que es 

resisteixen a creure que la mare del protagonista ha mort i ofereixen respostes diverses 

com ara que els pares s’han separat. De fet, les interpretacions en clau personal 

acostumen a ser les primeres que els lectors realitzen. En aquest punt la tasca de 

mediació és rellevant perquè puguin avançar cap a respostes més distanciades. N’és una 

mostra la situació de la taula 68, en què els alumnes ofereixen diferents tipus de resposta 

sobre el lloc on han marxat el pare i el germà del protagonista de Dos fils (“són a fer un 

viatge”, “a Inglaterra”, “a París”), les aportacions de la investigadora ajudaran a fer que 

sorgeixin noves interpretacions com ara que “han anat a treballar” (vegeu apartat 8.4). 

 

─ Els coneixements sobre el món també acostumen a aparèixer en les primeres respostes, 

per exemple en referència als motius de diverses representacions gràfiques. N’és una 

mostra quan alguns alumnes responen que els colors són foscos perquè “és de nit” o “és 

lluny” (taula 72). Els costa entendre aquest aspecte visual com a representació de 

significats més subtils.  
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─ Els vincles emocionals, particulars, amb algun element de la història esdevenen essencials 

a l’hora de fixar la mirada en algun aspecte concret de l’obra. Així ho mostra el fet que 

només les dues alumnes que provenen de famílies originàries de l’Àfrica negra connecten 

amb un tret cultural de l’obra Dos fils (vegeu taula 69 i 70).  

 

c)  Converses sobre el fet literari: 

 

─ Les reflexions sobre el tipus d’obres i les decisions que guien el procés creatiu 

(relacionades amb l’autor o el tipus de lector a què van dirigides) prenen importància en 

la conversa, mentre que són molt poc freqüents en els textos. En aquest cas les idees són 

més reflexives i impliquen un judici més distanciat que, per exemple, la selecció d’un 

dibuix o la valoració positiva d’un final tranquil·litzador (idees que escriuen habitualment).  

 

─ Es mostra que estan poc acostumats a llegir àlbums, però al mateix temps que són 

capaços de qüestionar-se aspectes sobre el format d’aquestes obres. Per exemple, es 

plantegen si el producte que estem comentant és un conte o un llibre (taula 79) o si les 

guardes ja són part del relat (taula 83). Tanmateix, els costa comprendre que en un àlbum 

tot transmet sentits. Per aquest motiu, per exemple, les primeres respostes sobre la 

coberta de Dos fils es fan en funció dels coneixements de la realitat (“per protegir el 

llibre”) o dels aspectes estètics (“perquè quedi més maco”). Serà la intervenció de la 

mediació que ajudarà a fer el pas de relacionar: el títol, la metàfora de l’obra i la coberta. 

 

─  Lògicament, tenen mancances en el domini de llenguatge específic, però són capaços 

d’expressar, per exemple, que les versions són “barreges” o “col·leccions” diferents (taula 

81); de manera que fan servir els coneixements que tenen per intentar establir 

classificacions literàries. Les converses fan aparèixer certes confusions sobre l’autor, la 

veu narrativa i el punt de vista; ara bé, també es fa evident que són capaços de fer 

reflexions interessants sobre aquest tema quan l’obra els proposa un repte com en el cas 

de L’autèntica història dels tres porquets (vegeu taula 85).  

 

─ La majoria de relacions entre ficcions són amb produccions de tipus mediàtic (versions 

cinematogràfiques de contes populars, sèries de televisió com Pokémon), amb contes 
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tradicionals295 (L’aneguet lleig, En Pere i el llop o La Blancaneus) i en algun cas amb llibres 

coneguts (Wally). Així doncs, tal com estableix Colomer (2012: 100), s’observa que la 

ficció popular audiovisual ha esdevingut un element essencial en “els esquemes 

intertextuals interpretatius de les noves generacions” i afegeix que aquest tipus de 

connexions depenen de l’entorn tecnològic dels alumnes. En el nostre estudi les relacions 

categoritzades com a intertextuals són escasses en comparació amb altres tipus d’idees i 

acostumen a manifestar-se com a simples connexions promogudes pel record d’un 

aspecte concret. No obstant, aquest tipus de relacions sempre denoten un cert grau de 

distanciament del lector, és a dir, una certa capacitat de reflexió o d’inferència que es pot 

manifestar de maneres diverses. Tal com s’ha observat, en alguna ocasió els alumnes 

mostren la capacitat d’elaborar relacions que els permeten extreure conclusions 

substancials sobre el tipus d’obres, per exemple sobre les versions de contes populars 

(taula 91).  

 

─ Les referències al tipus de lector o a les decisions de l’autor sempre s’inicien partint d’allò 

que els és més proper (experiència personal) per, en alguns casos, desenvolupar algunes 

apreciacions més complexes, distanciades. Per exemple, sobre la concepció del lector els 

costa plantejar-se la recomanació cap a un destinatari genèric que ha de tenir unes 

habilitats específiques. De manera que primer pensen en un lector particular (un cosí 

(taula 84)) i en alguns casos, com passava en el projecte pilot, poden exposar que el lector 

d’una obra sense text ha de tenir “imaginació”. Pel que fa a les decisions de l’autor, el 

procés és el mateix, primer exposen que ha deixat un espai en blanc perquè “tenia son” o 

“estava cansat” (taula 87), però poden arribar a expressar que l’autor ha fet una creació 

pensant en l’efecte que pot causar en el lector (“No hi ha ficat lletra perquè a:: si hi fica 

lletra a un costat representa que a l’altre costat hi ha el mirall i si no no s’entendria re” 

(torn 394)). Aquestes reflexions més inferencials no són immediates i requereixen de més 

temps i de la intervenció adequada de la mediació. En aquest sentit, Colomer estableix 

que: 

 

                                                           
295 Cal considerar que quan els alumnes esmenten aquestes referències no precisen si es tracta d’obres 
conegudes mitjançant un suport audiovisual o textual. Tanmateix, entenem que es tracta de relats que 
acostumen a tenir presència en l’entorn social proper, familiar i escolar, que formen part de l’imaginari compartit 
dels primers lectors en el nostre context cultural; de manera que ens inclinem a pensar que els infants els han 
conegut a través de llibres il·lustrats convencionals i, posteriorment, en alguns casos, a través d’adaptacions 
audiovisuals populars. 



394 

 

(…) dar cuenta de los elementos constructivos requiere distanciarse del texto, un cierto 
nivel de abstracción reflexiva y el uso de un lenguaje metaliterario que permita a los 
lectores explicitar y argumentar su interpretación o sus dudas. Su despliegue depende, 
pues, de que el mediador adopte el papel propio del docente en las aulas, encaminando 
la discusión hacia las relaciones establecidas entre la obra y sus elementos formales 
(2012: 93). 
 
 

8.4. EL PAPER DE LA MEDIACIÓ EN LA CONVERSA 

El paper del mediador, entès com a adult que crea un determinat context educatiu, aplica una 

activitat i orienta el seu desenvolupament, pot condicionar la dinàmica, tal com s’ha pogut anar 

observant al llarg del capítol. Per tant, cal tenir-lo en compte a l’hora de valorar les pràctiques 

realitzades a l’escola. Si bé la investigació no pretén fer una anàlisi exhaustiva del rol de la 

investigadora en les discussions, fet que significaria ultrapassar les pretensions d’aquest estudi, és 

prou clar que es tracta d’un aspecte destacable, que no es pot obviar.   

 

Munita i Manresa (2012: 122) fan referència a les pràctiques de conversa a l’aula com una:  

 
“situación dialógica, de co-construcción acumulativa de los sentidos de un texto, gestionada 

por un mediador y orientada a hacer emerger la comprensión de niñas y niños a partir de la 

confrontación de las diversas interpretaciones surgidas en un grupo ante una lectura 

compartida”.  

 
Es tracta d’una definició en què el paper del mediador pren pes per la seva tasca en la gestió, 

l’orientació i el foment de la confrontació d’idees. Així doncs, cal considerar el grau de guiatge que 

exerceix la investigadora, el tipus de preguntes que formula o la recepció de les aportacions dels 

alumnes com un aspecte clau a l’hora de produir situacions de major o menor grau 

d’aprenentatge. En aquest apartat s’ofereix una mirada al tipus d’intervencions de la mediadora 

per conèixer: 

 
1. Com la mediació ha pogut condicionar el desenvolupament de la conversa.  

2. Una forma de classificar les intervencions de l’adult, tenint en compte les propostes 

d’altres autors296 i considerant les particularitats del propòsit i l’enfocament de la 

conversa literària que s’ha dut a terme.  

3. El tipus d’aportacions que poden ser més productives en la mediació de les converses. 

                                                           
296 Ens basem en les apreciacions sobre les formes d’intervenció docent exposades per: Wells (1988); Kiefer 
(1999); Tauveron (2002); Mercer (2006); Chambers (2007b); Sipe (2008) i Manresa i Munita (2012) (vegeu apartat 
3.2.3; cap. 3; part I). 
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4. Les diferències destacades entre la mediació en petit grup (projecte pilot) i en gran grup i 

entre el rol de mestre i d’investigador.  

 
En primer lloc, convé assenyalar que la intervenció es planteja de la mateixa manera que en el 

projecte pilot, és a dir, parteix de la idea que els alumnes han de tenir un paper prioritari en el 

desenvolupament de les sessions de discussió, promovent un ambient propici per a la formulació 

de les opinions. Per aquest motiu, la investigadora pretén adoptar una actitud d’escolta, fent les 

aportacions que consideri oportunes per tal de generar debat, però evitant condicionar 

excessivament les respostes dels lectors. En el transcurs de les converses s’intenten seguir els 

plantejaments de Chambers (2007b) sobre el tipus d’intervencions del mestre que poden resultar 

més favorables, partint de la necessitat de compartir l’entusiasme, els desconcerts i les 

connexions. També es tenen en compte les consideracions de Wells (1988) sobre l’actitud 

receptiva del docent i les aportacions de Kiefer (1999), Sipe (2008), Munita i Manresa (2012) o 

Mercer (2006, 2009) pel que fa a les formes de guiatge de la construcció del coneixement.297 

  

Tant en la intervenció en petit grup (projecte pilot) com en gran grup, la mediació de la conversa 

la du a terme la mateix persona, la diferència rau en el fet que en el primer cas exerceix de mestra 

i en el segon d’investigadora. Aquest canvi de rol té implicacions, que s’han esmentat en el 

disseny298 de la intervenció, i que convé recordar. Com a mestra es coneixen millor les habilitats 

de cadascun dels participants, així com els rols i els lideratges que hi ha en un grup. A més, el fet 

de disposar de vivències compartides amb els alumnes i conèixer a fons els aspectes curriculars 

tractats a l’aula permet fer aflorar experiències comunes o fomentar les relacions amb altres 

aspectes viscuts a classe. L’investigador, en canvi, no domina aquestes qüestions, subtils però 

rellevants, que condicionen les formes de mediació. No obstant, la repetició de l’experiència, duta 

a terme en diferents setmanes consecutives, provoca algun comentari sobre l’activitat viscuda 

anteriorment. És el cas d’en Mohamed que en la discussió de la tercera lectura recorda un tema 

tractat en la conversa anterior, en referència a la textura de la coberta (“Està cosit també↑” (torn 

7; annex 8.1.C)). Ell mateix també relaciona la pràctica d’escriptura valorativa amb el fet que ells 

hagin “d’escriure el text” en una obra sense paraules, tal com comenten en la interpretació de 

l’àlbum Espejo (“És com escrivim el què ens ha agradat” (torn 55; annex 8.1.E-part 2)). Es tracta, 

però, de situacions poc significatives en el global de les converses. 

 

                                                           
297 Vegeu apartat 3.2.3 sobre el paper de la mediació al marc teòric (cap. 3; part I) 
298 Vegeu les diferències que es plantegen inicialment en relació al canvi de rol (mestra-investigadora) a l’apartat 
5.1.1 (cap. 5; part II). 
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Per observar de quina manera les formes utilitzades en el guiatge del grup poden ser més 

productives en la situació concreta que s’analitza,299 es valoren els diferents tipus d’intervencions 

per tal de mostrar-ne una classificació. Trobem una gran presència de preguntes, formulades per 

la investigadora i també pels alumnes. L’expressió d’interrogacions guia el clima de les converses, 

com veurem a continuació. Per aquest motiu es tracta d’un dels aspectes que s’observa més 

detalladament, tenint en compte: si són tancades o obertes; si estan encapçalades per un “per 

què”, en la línia que proposa Chambers (2007b); si, per diversos motius, representen una pèrdua 

d’oportunitats d’aprenentatge i, en la mateixa línia, si responen a la idea “endevina què tinc al 

cap” (Wells, 1988), pel fet que l’adult pretén que els alumnes responguin d’una determinada 

manera. Aquests casos mostren diferents nivells de possibilitats, és a dir, potencien respostes 

literals, descriptives, o permeten avançar en construccions de caràcter interpretatiu o inferencial, 

que suposen un augment de la competència literària (Munita i Manresa, 2012). 

 

Una altra qüestió rellevant és la resposta adulta a les intervencions dels alumnes. En la línia del 

que exposa Mercer (2006), s’han considerat la repetició o reformulació de les aportacions dels 

infants i la resposta afectiva, de confirmació i elogi, que pren formes diverses. Les intervencions 

relacionades amb la gestió del grup, per fomentar l’escolta i promoure la participació, també 

tenen incidència en el desenvolupament de la dinàmica i és un dels aspectes que diferencia de 

manera més evident la pràctica en petit grup i en gran grup. L’adult també participa transmetent 

informació o opinió, tot i que en la majoria de converses la investigadora ha intentat evitar aquest 

tipus d’aportacions amb la intenció de promoure el raonament dels alumnes i evitar que se 

sentissin condicionats a l’hora d’expressar les seves opinions, oralment o per escrit. 

  

El plantejament i el propòsit de la conversa han determinat la forma d’analitzar i de catalogar les 

intervencions de l’adult. En aquest sentit, un dels aspectes claus és la forma d’iniciar i de tancar el 

diàleg. Es tracta d’un aspecte rellevant per crear el clima que es proposa, com es veurà a 

continuació. 

 

La classificació respon a un intent d’observar el funcionament de la conversa i d’extreure idees 

sobre les formes que poden conduir a un major grau d’aprenentatge. No obstant, al llarg dels 

diversos subapartats següents es pot comprovar com en molts casos el tipus d’intervencions 

                                                           
299 Cal tenir en compte que totes les converses són sempre pràctiques concretes, determinades per molts 
elements particulars que les fan activitats complexes que poden ser analitzades des de diferents òptiques.  
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presenten molts matisos, per la diversitat d’aspectes que conflueixen en cadascuna de les 

situacions. 

 

A continuació, es mostren alguns exemples de l’actuació de la investigadora organitzats seguint 

l’ordre següent: l’inici del diàleg (8.4.1); el tipus de preguntes (8.4.2), que conté diversos 

subapartats; la repetició o reformulació (8.4.3); la resposta afectiva, de confirmació i elogi (8.4.4); 

el tipus de participació de l’adult transmetent informació o opinió (8.4.5); la gestió del grup (8.4.6) 

i la forma de finalitzar la conversa (8.4.7). L’apartat es tanca amb algunes reflexions a tall de 

síntesi (8.4.8). 

 

8.4.1. L’inici del diàleg  

Les discussions comencen amb la pregunta oberta de la investigadora que pretén animar-los a 

donar la seva opinió de l’obra, acollint tot tipus d’aportacions, com s’exposa en la taula següent 

(taula 95, torn 1) que reprodueix l’inici de la primera conversa. La forma de començar el diàleg és 

clau perquè els alumnes entenguin el tipus de dinàmica que es durà a terme i se sentin segurs a 

l’hora de participar-hi.  

 

Observant les intervencions de la Patrícia (taula 95), ens adonem que desenvolupa la seva 

resposta a partir del que va proposant la investigadora: li demana que argumenti la seva valoració 

(torn 7), acull les aportacions en el sentit que siguin (torn 9) i fomenta que l’alumna pugui acabar 

de formular la resposta davant dels comentaris dels altres companys (torn 11), en una clara 

intervenció de gestió del grup. 

 

Taula 95. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment - Inici de la conversa 

1. I: Va som-hi què què us ha semblat aquest conte↑  
2. Tots: Bé↓ (aixequen la  mà l’Adrià, en Gabi, l’Oleguer, en Genís, en Roger i la Cristina) 
3. I: Podem parlar-ne una mica:: a veure els que aixequen la mà 
4. Patrícia: Molt bé 

5. I: Us ha agradat molt↑ 

6. Patrícia: Sí 

7. I: [Per què↑] _intenció d’aprofundir en l’argumentació 

8. Roger: [No no m’ha agradat gaire]  

9. I: A veure doncs va diguem-ho a qui li ha agradat i a qui no li ha agradat _intenció 

d’acollir respostes negatives i positives 

10. Mohamed: A mi m’ha agradat perquè::: 
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11. I: Acabem acabem que acabi 

12. Patrícia: Perquè està ple d’aventures té té una aventura el peix i:::: _A1 

 

La investigadora té la intenció d’acollir i considerar totes les respostes, en el sentit que siguin. En 

la taula següent també s’il·lustra aquest fet (torns 183 i 188): 

 

Taula 96. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- Recepció de l’obra/acollida de totes les opinions 

182. Adrià:  Que a mi no m’ha agradat la història perquè [ha sigut avorrida↓]  

183.  I: [Si↑Ha sigut avorrida↑]Què en penseu els altres↑_intenció d’expandir les 

respostes 

184. Mohamed: [Ah] (expressió d’esglai)  

185. Maroua: [Ah] (expressió d’esglai) 

186. Tots: NO no 

187. Adrià: A mi SÍ 

188. I: [Bueno] és la seva opinió _intenció de recollir tot tipus d’opinions 

189. Ayoube: [A mi no] 

190. Mohamed: Per què toqueu↑(dirigint-se a l’Ayoube)_retrets entre ells 

 

Els esglais que fan alguns alumnes, com en Mohamed i la Maroua (torns 184 i 185), són una 

mostra de la sorpresa que els causa l’expressió d’una crítica negativa de l’obra. D’una banda, 

perquè no comparteixen aquesta opinió, com s’evidencia en la seqüència anterior (torn 186), i de 

l’altra, perquè els sembla un atreviment fer aquest tipus de crítiques a l’aula. En aquest sentit, 

convé esmentar que els alumnes estan acostumats a manifestar aspectes positius de les 

lectures,300 probablement perquè són respostes més acceptades i valorades per part dels docents. 

En la intervenció aplicada, però, un aspecte destacable del guiatge és l’intent per part de la 

investigadora de mostrar un tarannà obert i propici a l’acollida d’opinions diverses. Cal destacar 

que es tracta de la primera conversa i que en posteriors discussions apareixeran opinions d’aquest 

estil, que seran acollides pels alumnes amb més naturalitat. 

 

8.4.2. Formular preguntes 

En la tasca de mediació d’una conversa a l’aula, les intervencions més habituals de l’adult 

acostumen a ser les preguntes, una de les formes més usades per conèixer els processos de 

raonament i comprensió dels alumnes, així com les seves opinions. Segons Mercer (2006), els 

mestres que resulten més eficaços són aquells que formulen preguntes no només per posar a 

                                                           
300 Recordem les qüestions exposades en aquesta línia a la situació inicial sobre la literatura a l’escola, apartat 
5.2.1 (cap. 5; part II). 
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prova el coneixement dels alumnes, sinó per guiar el desenvolupament de la comprensió i 

promoure reflexions i interaccions entre ells. A més, es tracta de docents que majoritàriament 

empren el “per què” en les seves qüestions per encoratjar els alumnes a fer explícits els seus 

pensaments i fomentar la seva capacitat de raonament.  

 

En les converses literàries que s’han dut a terme també s’ha afavorit que els alumnes formulin 

interrogants al voltant d’incomprensions. No en va la investigadora proposa en algun moment 

qüestions com: “Alguna cosa que no hagueu entès (..) voleu dir alguna cosa sobre aquest llibre↑ 

(6s.)” (torn 16; annex 8.1.B) i deixa un cert temps per respondre. D’alguna manera es genera un 

clima propici a l’exteriorització de desconcerts, fet que sembla menys habitual en altres 

contextos, en què els alumnes estan acostumats a contestar, majoritàriament, qüestions de 

resposta tancada plantejades per l’adult. Al llarg del subapartat s’anirà observant com hi ha 

nombroses ocasions en què els alumnes llancen interrogants, normalment dirigits a la 

investigadora i encapçalats amb un “per què”.301 A continuació es presenten, a tall d’exemple, 

dues aportacions que es manlleven de la taula 27 (apartat 8.1.4) i de la taula 86 (apartat 8.3.3.4), 

respectivament. En el primer cas es tracta d’una qüestió que la investigadora repeteix per 

fomentar la participació de la resta de membres del grup. En el segon, la pregunta reflecteix 

l’interès que s’ha generat per saber qui és l’autor de l’obra:  

 

Taula 97. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Pregunta sobre coneixements del món 

27.   Marta: Però com pot XXX pot fer llum a sota el mar↑_B2 

28.   I: La lluna com pot fer llum a sota el mar↑_repetició per expandir respostes 

 

 

Taula 98. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Pregunta sobre l’autoria 

157. Binta: Com es diu l’autor↑ 

158. I: A veure l’autor n’hi ha dos d’autors Pep Molist i Emilio Urberuaga en Pep Molist fa 

el text i l’Emilio Urberuaga fa el dibuix 

 

La manera com la investigadora planteja les preguntes denota uns objectius educatius, porta 

implícita informació sobre el que l’adult pretén aconseguir, una qüestió que els alumnes copsen 

amb rapidesa. Tota intervenció educativa rep aquesta influència i és bo prendre’n consciència per 

millorar la pràctica docent. Els apartats que segueixen tenen la finalitat d’oferir algunes reflexions 

                                                           
301 Vegeu apartat 8.4.2.2. “Els perquès”. 
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sobre aquesta qüestió a partir de l’anàlisi de fragments de converses del gran grup, però en algun 

cas també del petit grup. 

 
 

8.4.2.1. Preguntes tancades i obertes 

En el fragment següent es recull una part de la conversa reproduïda en la taula 12 (apartat 8.1.2), 

per tal d’observar el tipus d’interrogació que formula la investigadora: 

 

 

La qüestió ve precedida per la repetició del comentari de l’Ayoube (“Que faci riure”) i té una 

forma de pregunta tancada, que s’ha de respondre amb un sí o amb un no, que es demostra del 

tot ineficaç perquè no promou la reflexió aprofundida sobre el tipus de final. A més, demana un 

aspecte evident que l’Ayoube ja ha manifestat en la seva primera intervenció.  

 

Hi ha altres interrogacions que es plantegen de manera més oberta, per exemple en un moment 

de la conversa sobre Dos fils els alumnes es mostren estancats parlant d’una mateixa qüestió i la 

investigadora intenta ampliar les possibilitats de diàleg preguntant: “Hi ha alguna cosa que us hagi 

agradat↑” (torn 83; annex 8.1.B). Aleshores l’Ayoube respon amb “Sí els personatges” (torn 84; 

annex 8.1.B). També hi ha moments en què recull valoracions sobre un aspecte concret i intenta 

que els altres alumnes es posicionin, expressin les seves opinions, tal com es mostra en el torn 

136 de la taula següent: 

 

Taula 100. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment – Pregunta oberta 

132.  Roger: Perquè no m’han agradat els dibuixos_A4.2 

133.  I: No t’han agradat els dibuixos↑ 

134. Roger: No 

135. Mohamed, Younes i Dani: @ 

136. I: Què en penseu dels dibuixos els altres doncs↑_intenció d’expandir les respostes 

137. Oleguer i Genís: (fan un gest afirmatiu amb el cap acompanyat del dit polze enlaire) 

138. I: [L’Oleguer diu bé bé] (imita el gest que fan l’Oleguer i en Genís) 

139. Marta: [Aquest no] aquest dibuix no m’ha agradat 
 

Taula 99. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Pregunta tancada 

210. Ayoube: Que m’ha agradat m’agradaria que el final que sigui un final::: divertit↑que    

faci riure  

211.  I: Que faci riure i aquest et sembla que fa riure o no↑ 

212. Ayoube: (fa el gest de negació amb el cap) 
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El comentari inicial d’en Roger (torn 132) es veu directament influït per la pauta d’arguments, un 

material que també utilitza la investigadora per centrar l’atenció dels alumnes en algun aspecte 

de caràcter literari o de configuració de l’obra i que es tractarà en el proper capítol. L’intent 

d’ampliar les respostes i cercar les opinions dels alumnes és molt recurrent al llarg de les diferents 

converses. Així, la intervenció 136 provoca que la Marta centri la seva atenció en un dibuix 

concret (torn 139). Tanmateix, en aquest cas, abans de fer la pregunta oberta amb el propòsit de 

generar debat hauria estat interessant preguntar a en Roger el perquè de la seva valoració 

negativa sobre les il·lustracions, per tal de promoure una certa justificació o raonament. Es tracta, 

per tant, d’una oportunitat perduda (vegeu subapartat 8.4.2.3). Les preguntes “què en penseu↑” 

i “hi esteu d’acord↑” apareixen de manera recurrent en diverses converses. En alguns casos el to 

amb què es pronuncien aquestes qüestions provoca el canvi d’opinió dels alumnes. N’és una 

mostra la situació de la taula 30 (apartat 8.1.4) en què la investigadora pregunta en primer lloc si 

estan d’acord amb una afirmació de l’Ayoube sobre el text. Quan tots manifesten que sí, com sol 

ser habitual en aquest tipus de qüestions, la mediadora torna a formular la pregunta, però en 

aquesta ocasió amb to de desaprovació: “Tothom hi està d’acord que el text és divertit↑” (torn 

45), fet que provocarà el canvi d’opinió dels alumnes.  

 

En general les preguntes obertes i el diàleg cooperatiu, si es duen a terme regularment, semblen 

més propicis a promoure reflexions més elaborades, de caràcter inferencial, que no pas les 

preguntes tancades (Munita i Manresa, 2012: 131). En aquest sentit és pertinent recuperar una 

situació del projecte pilot que mostra com les preguntes obertes poden generar respostes 

inesperades (Amat, 2009: 84): 

 

Taula 101. Discussió Projecte pilot (La lluna d’en Joan) – Grup B 

Fragment – Pregunta oberta 

24. Mestra: I això de parlar de la salut↑ és com: què us a: sembla↑ 

25. Cèlia: A mi bé 

26. Mestra: Això de què el pare perd la salut↑ 

27. Cèlia: A mi em sembla molt bé perquè té una altra història [i una aventura ] 

 

En la situació anterior la mediadora fa una pregunta oberta amb la intenció que els alumnes 

reflexionin sobre la metàfora que usa l’obra. Tanmateix, la mestra se sorprèn davant de la 

resposta positiva de la Cèlia perquè esperava una interpretació relacionada amb la dificultat 

d’entendre la metàfora o amb la valoració negativa del conflicte. La sorpresa de la mediadora, 

que es manifesta amb la repetició de la pregunta (torn 26) i amb el seu to de veu, no impedeix 
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que la Cèlia reflexioni amb certa distància sobre els motius pels quals es produeix aquesta situació 

i que es vinculen amb el fet que sense conflicte no hi ha història.  

 
 

8.4.2.2. Els perquès 

La majoria de preguntes formulades amb un “per què” tenen la finalitat d’indagar en les 

reflexions dels alumnes. En la línia del que planteja Chambers (2007b), aquest tipus 

d’interrogacions formulades com una pregunta oberta promouen respostes diverses i són una 

manera de fomentar el raonament. En la taula 95 (cap. 8.4.1) ja es mostrava un “Per què↑” (torn 

7) dirigit a conèixer les raons de la valoració positiva de la Patrícia, que acaba afirmant “Perquè hi 

ha aventures” (torn 12). 

 

En la taula següent s’exposa una situació en què s’intenta aprofundir en la idea de la 

personificació de la lluna amb l’ús d’un “per què” (vegeu la seqüència a la taula 61, apartat 

8.3.1.3). És un exemple d’un tipus de pregunta que es produeix en diferents ocasions i que té 

l’objectiu que els alumnes intentin posar-se en el lloc de l’autor per aprendre a valorar la 

producció de l’obra. 

 

Taula 102. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment - Per què? 

7. I: Per què ho deuen haver fet↑ l’autor això↓ (en Gabi aixeca el braç)  

8. Ayoube: Doncs perquè sigui un conte fa això    

 

La seqüència següent, que s’encapçala amb un “per què” de la investigadora, deriva dels 

comentaris dels alumnes sobre el divertiment que els provoca l’acció final de l’obra. En aquest cas 

la pregunta encapçalada per un “per què” (torn 230) té l’objectiu de copsar la comprensió del 

desenllaç, i no tant de promoure reflexions o valoracions, i les possibles respostes són més 

limitades: literals, descriptives i poc reflexives. 

 

Taula 103. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment - Per què? 

230. I: Per què ha fet la caca al gos↑ 

231. Patrícia: Perquè volia tornar-s’hi volia [volia tornar-s’hi] 

232. Maroua: [No es veu gaire] 

233. I: Volia tornar-s’hi i vosaltres penseu que s’hi ha tornat↑ 

234. Patrícia: No perquè una caca tan petita 
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Les dues situacions anteriors són només una mostra de les diverses possibilitats de resposta o 

raonament que presenten les preguntes formulades amb un “per què”.302 En el projecte pilot hi 

ha qüestions iniciades amb un “per què” que es mostren efectives quan pretenen aprofundir en 

les aportacions fetes pels propis alumnes, en lloc d’iniciar nous temes. És el cas de la situació 

recollida a la taula 54 quan la mestra pregunta “Per què devia passar això↑” (torn 83, subapartat 

8.3.1.2) després que en Miquel hagi centrat la mirada en un dibuix concret. La qüestió que 

formula la mediadora permet compartir la interpretació d’un moment de l’obra i connectar 

aspectes que passen en un mateix moment temporal però que no es conten directament (“Doncs 

per- deu ser perquè el pop li anava matant la salut↓”(torn 87)).  

 

Com s’ha comentat anteriorment, són moltes les ocasions en què els alumnes plantegen 

obertament preguntes iniciades amb un “per què”: “Per què quan diu adéu fa una lletra més 

gran↑” (taula 56, apartat 8.3.1.2), “Per què surt més el llop↑”( taula 37, apartat 8.1.6) o “Per què 

el títol és diferent↑” (torn 131, annex 8.1.F). Quan els alumnes plantegen preguntes sobre el 

perquè de determinades decisions de l’autor evidencien la capacitat de fixar-se en elements de 

l’obra o del fet literari; a més, és una forma d’iniciar reflexions conjuntes que puguin ser més 

efectives pel fet de partir dels seus dubtes o desconcerts. Ara bé, també cal considerar que 

l’intercanvi pot esdevenir poc fructífer si els alumnes formulen preguntes sobre l’obra 

repetidament sense ser capaços de trobar les respostes.303 Per aquest motiu, en molts casos la 

investigadora respon repetint la pregunta o oferint certes pistes per incentivar la participació dels 

companys i promoure les reflexions, tal com es recull en els exemples de l’apartat 8.4.3. 

 

L’excés d’insistència en la interrogació, la manca de temps o les preguntes per oferir pistes 

(Mercer, 2006) amb la voluntat que l’alumne respongui concretament el que pensa la mestra no 

sempre resulten fórmules eficients d’intervenció, tal com es recull en els dos subapartats 

següents.   

 

 

                                                           
302 Trobem més casos de preguntes de la investigadora iniciades amb un “per què”, per exemple en la taula 17 
(torns 60 i 62) o en la taula 31 (torn 44). 
303 Aquesta idea és comentada per Tauveron a l’hora de classificar els tipus d’intercanvis que es produeixen quan 
els alumnes dialoguen sobre un text en parelles. Estableix diferents categories: els alumnes que no pregunten ni 
responen; els que fan moltes preguntes sobre el text però no són capaços de respondre-les i els que no es fan 
preguntes sobre el text però que, sota l'impuls de les interrogacions de la parella, troben respostes que no 
haurien obtingut abans (2003: 9). 
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8.4.2.3. Oportunitats perdudes 

Hi ha intervencions de la mediadora que resulten desafortunades i desemboquen en el que 

anomenem oportunitats perdudes. Es tracta de decisions espontànies i que determinen les 

possibilitats d’aprenentatge, tal com exposa Steve Walsh en una entrevista de Fernández (2012: 

70): “it is those decisions which can create opportunities for learning or obstructing them”. En la 

situació següent (fragment de la taula 28, apartat 8.1.4) la investigadora prioritza recollir 

l’aportació de la Cristina i conèixer l’opinió dels companys (torn 138). No obstant, abans hauria 

pogut aprofundir en els motius de la seva valoració. L’ús d’un “per què” hauria pogut fomentar 

l’argumentació de l’alumna.  

 

Taula 104. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment - Pregunta que no afavoreix l’argumentació 

137. Cristina: M’han agradat molt els dibuixos _A4.2 

138. I: Si↑t’han agradat molt els dibuixos↑[com els trobeu↑] _caldria haver aprofundit en 

per què 

139. Ayoube: [Jo també] sí macos _A4.2 

 

Una dificultat a l’hora de promoure la reflexió és la manca de temps que es deixa als estudiants 

per respondre. Tal com afirma Mercer (2006: 39), “(…) sabemos que los profesores toleran 

silencios muy cortos después de hacer una pregunta, y que dejando pausas más largas pueden 

estimular una proporción mucho más alta de respuestas de sus estudiantes”. Això és precisament 

el que succeeix en la situació transcrita en la taula 23 (apartat 8.1.3) i que reproduïm a 

continuació en una nova taula (núm. 105) per centrar l’atenció en el paper de la investigadora.  

 

Inicialment, la mediadora intenta centrar l’atenció dels alumnes en el títol i en la funció d’aquest 

element a l’hora de formular hipòtesis (torn 55), una idea que deriva de la pauta d’arguments. 

Tanmateix, la seva intervenció després de l’aportació de l’Íngrid (torn 98) serveix únicament per 

refermar el que ha expressat l’alumna i perd l’opció d’indagar en els processos de comprensió o 

d’interpretació del títol, induïda, potser, per les dificultats de gestió que s’evidencien en aquesta 

seqüència. En aquests casos seria necessari preguntar el perquè de determinades afirmacions, tal 

com s’ha comentat en relació al fragment de discussió que es recull a la taula 100 (subapartat 

8.4.2.1). Més endavant, intenta posar paraules als raonaments que sembla haver fet l’alumna 

(torn 101), quan seria òptim que deixés temps perquè fos ella mateixa qui verbalitzés les seves 

explicacions que podrien donar lloc a raonaments més profunds: 
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Taula 105. Discussió 4 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment – La mediació no promou l’argumentació 

55.  I: Quan hem començat a llegir quan hem començat a llegir el títol pensàveu que això 

passaria↑_intenció que se centrin en el títol i en les estratègies de comprensió (ús P) 

56.  Dani: No 

57.  Àlex: No 

[...] 

97. Íngrid: Que que quan has llegit el títol m’esperava una mica això_A8 (hipòtesis inicials) 

98. I:[ Si↑t’esperaves que passés una cosa com aquesta]quan has llegit el títol↑( hem         

d’escoltar una mica eh↓) (dirigint-se a l’Adrià) 

99. Adrià: [Jo un dia eh]_B1 

100. Íngrid: Una mica sí 

101. I: M’esperava ja una mica de dir:: si volia saber qui li havia passat allò al cap:: (que és el 

títol↓) ah doncs d’acord ara passaran coses per saber qui li qui era no↑_dóna la 

resposta i no deixa temps per respondre, hauria estat més eficaç un per què 

102. Íngrid: Sí↓ 

[...] 

163. Cristina: Que jo ja m’imaginava que:: que havia set el gos qui li havia fet [la  

caca]_hipòtesis inicials 

164. I: [Ah si↑] Com és que t’ho imaginaves↑Com ho sabies↑_intenta aprofundir en els 

motius de la resposta 

165. Cristina: Perquè mm:: (5s.) m’ho pensava_la I deixa temps per respondre  

166. I: T’ho pensaves↑ 

167.  Àlex: La caca sembla d’un gos↓_B2 

 

En la segona part de la taula (torns 163-167), però, la investigadora formula una qüestió per 

intentar que la Cristina justifiqui la seva aportació i malgrat que en aquesta ocasió l’alumna té 

temps per respondre no és capaç de concretar el seu procés lector. Aquest fet exemplifica la 

dificultat que alguns alumnes tenen per justificar les pròpies reflexions. No obstant, un altre 

alumne, l’Àlex, ofereix una resposta, quan exposa que el dibuix indica certes pistes (torn 167). Així 

es mostra que les situacions que poden semblar poc reeixides, excessivament centrades en un 

alumne concret, poden suposar una oportunitat per a un company.  

 

També desemboca en una oportunitat perduda una situació esmentada a l’apartat 8.3.3.5, en què 

en Mohamed contrasta el tipus de personatges de L’autèntica història dels tres porquets (animals 

humanitzats) amb el que passa al conte En Pere i el llop, en el qual hi ha personatges humans i 

animals. Malgrat la insistència de l’alumne per parlar d’aquest tema (repeteix en dues ocasions la 

seva idea), la investigadora respon: “però és un altre conte aquest” (torn 103). Hauria estat 

encertat preguntar sobre els motius de la seva connexió, fomentant que desenvolupés la seva 

reflexió,  en lloc de tancar el tema. 
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Tot seguit es mostra la selecció d’un altre moment en què s’evidencia que les explicacions que 

ofereix la mestra no són sempre encertades. Enceta un tema sobre el mirall que provoca que els 

alumnes parlin de vivències personals en lloc de centrar la conversa en aspectes de caire literari: 

 

Taula 106. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment – La mediació no promou la reflexió de l’obra 

72.  I: Ah això del mirall és una miqueta:: difícil eh com és que ens a ensenya:: ens ensenya 

la nostra imatge PERÒ al revés (moviment girant les mans) [o no↑]_Pregunta 

relacionada amb els coneixements del món (B2) 

73. Adrià: [Pues] jo un dia vaig veure un mirall-_B2 

 

També hi ha moments en què la insistència en la formulació d’un tipus de pregunta oberta, per 

intentar reconduir la conversa, no dóna bons resultats. És el que es reflecteix a la taula 65 de 

l’apartat 8.3.2.1, de la qual en reproduïm un fragment concret en què es fa evident que les 

propostes de la investigadora per focalitzar l’atenció en el conte no tenen èxit. Com s’observa, es 

tracta d’un moment, cap al final de la discussió, en què els alumnes necessiten expressar aspectes 

personals. L’intent de centralitzar el tema cap a l’obra s’hauria de plantejar, probablement, a 

partir de la concreció d’algun aspecte. 

 

Taula 107. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment – La mediació no promou la reflexió de l’obra 

252. I: Voleu parlar d’alguna cosa més d’aquest conte↑_intenció de reconduir la conversa 

cap a aspectes de l’obra 

253. Binta: M’ha pres el lloc (assenyalant en Gabi) 

254. Adrià: (?NO JO VULL PARLAR D’UNA ALTRA COSA) que jo un dia vaig veure un un peix 

que estava fent un de XX vull dir molts peixos que feien dobles que feien puf (pica 

amb les mans) un peix ajuntat amb l’altre_B1 

255. I: Però parlem parlem del conte Roger i Genís 

256. Binta i Younes: @ 

257. Roger: Que jo un dia_B1 

258. I: És del conte↑_intenció de reconduir la conversa cap a aspectes de l’obra 

259. Roger: Vaig anar a una botiga de de de mascotes i vaig veure un peix mort al terra_B1 

 

També hi ha moments en què, la conversa provoca confusió, ofega la creativitat individual i 

genera un resultat mediocre, recuperant les paraules de Mercer (2009: 21), citades a l’apartat 

dedicat a la verbalització i l’intercanvi d’idees (8.2). Durant la conversa sobre La lluna d’en Joan 

amb el grup 2, la Mar és capaç d’apreciar el simbolisme de la representació del mar associant que 

està tranquil perquè el pare té la salut (vegeu taula 53, apartat 8.3.1.2), tanmateix la pregunta 

pronunciada a continuació per la investigadora “Però el mar canvia tan de pressa↑” (torn 224; 
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annex 8.2.D), que té la intenció d’aprofundir en el simbolisme d’aquesta representació que 

s’allunya de la realitat, provoca tot el contrari. Desencadena tot un seguit d’idees que 

s’encavalquen entre elles, en una seqüència difícil d’entendre, en què els alumnes esmenten 

elements com el pop, el nen, el forat de la lluna. A més una alumna, la Tatiana, qüestiona 

l’aportació de la Mar amb afirmacions com “Però però quan està a fora no està amb el pare la 

salut:: encara no hi està” (torn 229; annex 8.2.D). La idea de la Tatiana matisa el que diu la Mar en 

el sentit que si bé el protagonista ja té la salut del seu pare a les mans, el conflicte encara no s‘ha 

resolt del tot. Aquesta seqüència fa que la Mar acabi afirmant “Jo no l’he entès gaire” (torn 249; 

annex 8.2.D). En aquest cas, la mediadora hauria d’haver reconduït la qüestió per fer evident la 

importància de les seves reflexions i els matisos de cadascú, però la dispersió generada durant la 

situació provoca que aquesta possibilitat passi desapercebuda. Un fet que demostra com, en 

ocasions, es  desaprofita una oportunitat.  

 

8.4.2.4. “Endevina què tinc al cap” 

L’expressió que dóna nom al títol de l’apartat es manlleva de Wells (1988), que usa aquests 

termes per referir-se, de manera molt gràfica, a una situació força freqüent a l’escola.304 L’autor 

exposa l’observació d’una conversa en una aula, en què la mestra interroga els alumnes sobre una 

lectura i ho fa repetint les preguntes amb la intenció que responguin ajustant-se exactament al 

que ella pensa. Aquest tipus de situació crea una relació educativa basada en la dependència dels 

alumnes cap a la mestra a l’hora d’interpretar un text. A continuació es reprodueix un fragment 

de la taula 20 (apartat 8.1.3) per exemplificar aquesta qüestió (torns 220, 222 i 224): 

 

 

                                                           
304 La situació s’ha exposat a l’apartat 3.2.3 (cap. 3; part I). 

Taula 108. Discussió 3 (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment- “Endevina què tinc al cap” 

220.  I: Però ella sí que s’interessava volia:: què volia la talpeta↑_pregunta molt tancada 

221.   Alguns alumnes: saber qui era 

222.   I: I a més a més què més↑_“endevina què tinc al cap” de Wells 

223.   Maroua: Ah no ho sé 

224.  I: Perquè al final ha sabut qui era però a més a més-_“endevina què tinc al cap” de 

Wells 

225.   Roger: Per tornar-s’hi 

226.   I: Per tornar-s’hi eh 

227.  Mohamed: Però ha set ella ha set ella que ha fet la caca del gos↑  (es posa la mà al 

cap)_comprensió del final 
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En la seqüència anterior, es mostra clarament una voluntat de fer que els alumnes acabin de 

formular la frase de la investigadora per tal de compartir la comprensió del desenllaç. Aquest 

mecanisme no sembla el més òptim: d’una banda pot provocar que els alumnes es trobin en un 

cert atzucac (torns 222-223) i, de l’altra, que reprodueixin literalment el que ha succeït impedint 

que elaborin reflexions més elaborades. Ara bé, en la darrera intervenció del fragment ens 

adonem que en Mohamed exterioritza com l’aportació del company (torn 225) l’ha ajudat a 

copsar plenament el sentit del final. La possibilitat de descobrir els processos de comprensió dels 

alumnes es produeix si aquests senten que poden expressar lliurement els seus dubtes sense ser 

avaluats. 

 

Hi ha un altre cas, que es recull a continuació, en què es mostra una situació d’aquest tipus. És un 

moment de la discussió de la primera lectura en què la investigadora busca que els alumnes 

continuïn la frase iniciada amb la paraula que ella té al cap, referint-se al final feliç. Es tracta, de 

fet, d’un encadenament,305 un procediment molt usat pels mestres per intentar construir 

conjuntament un enunciat. 

 

 

Sembla interessant reproduir un passatge de la primera discussió del grup 2, citat a l’apartat  

8.3.3.5, en què s’evidencia que la investigadora pretén que els alumnes responguin concretament 

una idea que ella té al cap buscant, al llarg de les intervencions, que puguin fer una connexió amb 

una altra lectura: 

 

                                                           
305 Aquest aspecte es recull en el document L’ús del llenguatge a l’escola: propostes d'intervenció per a l'alumnat 
amb dificultats de comunicació i llenguatge (2004: 10). 

Taula 109. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment- “Endevina què tinc al cap” 

29. I: Vol dir que això ha sigut (..) ha anat (..) _“endevina què tinc al cap” de Wells 

30. Binta: MOLT BÉ (aixeca la mà) 

Taula 110. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 2 

Fragment- Relacions intertextuals 

116. Martina: En a mi també m’ha fet gràcia aquesta pàgina perquè un és en Neda-que-

neda és negre i tots els altres vermells i blancs 

 [...] 

122. I: Per què t’ha fet gràcia que fos di- 

123. Martina: Perquè perquè::: [és curiós] 

124. Mar: [Perquè se’n veu un de sol] i els altres tots iguals voltant 

125. Gil: [(? Jo volia ser un peix)] 
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Finalment, els alumnes responen el que cercava la investigadora. Acaben fent una relació 

intertextual induïda per l’adult. Tanmateix, hi ha moments en què els alumnes fan les seves 

pròpies connexions, sobre les quals caldria haver indagat per tal de conèixer més a fons el tipus 

de relacions establertes.  

 

8.4.3. Repetició o reformulació 

La repetició de les aportacions dels alumnes és una de les formes d’intervenció més usades per la 

investigadora. Es tracta d’una estratègia per demostrar atenció, per incentivar que els alumnes 

continuïn formulant la resposta, donant-los temps per reflexionar, i també com una forma de 

recollir les aportacions i expandir-les per fomentar la participació de la resta de companys. En són 

exemples les situacions següents, la primera d’elles extreta de la taula 15 (apartat 8.1.2): 

 

 

 

126. Guerau: [Jo jo] 

127. I: I això amb què us fa pensar això↑ 

128. Narcís i Aleix: @ 

129.    Martina: (s’apropa a l’àlbum i assenyala els dibuixos dels peixos vermells) Perquè 

aquí hi ha una mica de blanc↓ 

130. I: Ah entre vermell i blanc amb què us fa pensar això↑ 

131. Gil: Jo voldria jo voldria ser un peix 

132. Mar: A quan hi ha molta gent @ 

133. I: Que un és negre i- 

134. Mar: [A en Wally] 

135. Martina: [A un ramat de peix] 

136. Anna: Un banc de peixos 

137. Mar: A en Wally que hi ha tot de gent i ell allà al mig 

138. I: [Un de diferent] 

39. Martina: [Eixam de peixos] 

140. I: Això de què un sigui un conte que un és diferent- 

141. Aleix: Una cosa Anna ai Vanesa 

142. Tatiana: O sigui tot d’ovelles i una persona 

143. I: Hi ha algun conte que- 

144. Guerau: Vanesa 

145. Aleix: Vanesa 

146. I: Un segon un moment hi ha algun conte que- 

147. Gil: A l’aneguet 
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La taula anterior il·lustra un cas que és molt habitual en les diferents converses: els alumnes 

pregunten desconcerts o dubtes, normalment dirigint-se a la investigadora, i ella contesta 

repetint la mateixa qüestió, intentant que siguin els companys que aportin les seves idees. La 

intervenció de la mediadora pretén deixar temps per a la reflexió i que els alumnes s’acostumin a 

dialogar entre ells, en lloc de cercar directament la resposta de l’adult.   

 

En la reproducció següent podem veure diferents estratègies comentades anteriorment i 

finalment una reformulació: 

 

 

La primera intervenció de la investigadora (torn 234) es presenta en un format relacionat amb el 

que podem considerar “endevina què tinc al cap”, allargant la darrera paraula en l’intent de 

formular un encadenament. A continuació, repeteix la resposta d’en Roger en forma de pregunta i 

manifesta el seu desacord aportant una nova possibilitat (torn 236) que acaba de formular una 

alumna, la Patrícia. Finalment, el darrer torn de la investigadora és un exemple de repetició o 

reformulació que acaba amb una pregunta tancada sobre l’escenari on es desenvolupa l’obra. 

 

A continuació es reprodueix un fragment de la taula 63 (apartat 8.1.3.4) per mostrar una repetició 

que fa la investigadora per reafirmar la idea de la Patrícia (torn 369). Una forma d’elogiar la seva 

aportació: 

 

 

Taula 111. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Repetició 

134. Dani: Però què és això blau↑ 

135. I: Què és això blau↑ 

136. Gabi: La nit 

Taula 112. Discussió 2 (Dos fils)– Grup 1 

Fragment- Repetició 

232. Ayoube: [DARRERE LA MUNTANYA] on s’amaga el sol 

233. Patrícia: Els e-els trens on darrere hi ha els trens les vies i això 

234. I: I deu ser de veritat eh diu “on hi ha els trens de veritat” deu ser un altre:: 

235. Roger: Estació 

236. I: Una altra estació↑o ha hagut de marxar 

237. Patrícia: Per treballar↓_B2 

238.I: Ah mira què diu la Patrícia potser ha hagut de marxar a treballar per treballar a un 

altre lloc (..) aquí agon t’era aquí↑ 
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En aquesta línia, hi ha repeticions que intenten recapitular idees sorgides durant la conversa. És el 

cas d’aquest moment que recuperem de la taula 81 (apartat 8.3.3.1) en què, després d’una bona 

estona discutint sobre les versions de l’obra, la mediadora repeteix la frase d’en Genís i l’amplia 

amb la voluntat de recapitular la idea essencial que es podria extreure del debat: 

 

 

8.4.4. Resposta afectiva, confirmació i elogi 

Els elogis o les respostes que mostren l’acord de la investigadora també són una forma de 

reforçar les idees dels alumnes i, alhora, una manera d’incentivar la participació. En són mostra 

moments com ara la resposta que fa la mediadora a l’aportació d’en Younes durant la discussió 

sobre Neda-que-neda, “Ostres i tant hi esteu d’acord↑”, que s’ha comentat a l’apartat 8.2.2, com 

a forma de reforçament a la seva verbalització (taula núm. 7, torn 222; reproduïda a l'apartat 

8.1.1). El fragment següent també conté una altra expressió de suport de la investigadora a 

l’aportació de la Patrícia (exposada al subapartat 8.3.3.4), que sorprèn perquè quan tots els 

companys mostren la seva negativa pel fet que l’àlbum Espejo no té lletra, ella valora amb certa 

coherència que la presència de text dificultaria la interpretació del fet que al mirall és al mig de les 

dues pàgines: 

 

 

Les expressions d’elogi prenen formes diverses, com ara: “Ah sí” (torn 64; annex 8.1.F), “Clar en 

un conte passen aquestes coses no↑ (...)” (taula 61, torn 10; apartat 8.3.1.3) o “Ah mira es clar 

Taula 113. Discussió 5 (Espejo)– Grup 1 

Fragment- Repetició 

367. Patrícia: Perquè és un conte_A6 

368. ?: A mi m’agrada- 

369. I: [Perquè és un conte] 

Taula 114. Discussió 6 (L’autèntica...)– Grup 1 

Fragment- Repetició, recapitulació 

262. Genís: [És una història per cada un no↑] 

263. I: És una història per cada un casi seria no↑una pel llop i una pels tres porquets  

Taula 115. Discussió 5 (Espejo) – Grup 1 

Fragment- Distribució codis /elogi de la investigadora 

394. Patrícia: No hi ha ficat lletra perquè a:: si hi fica lletra a un costat representa que a 

l’altre costat hi ha el mirall i si no no s’entendria re_A4 distribució de la lletra i el text 

en la comprensió 

395. I: Clar de fet també és veritat↓ 
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diu la caca de la talpeta és molt petita i no podria ser” (taula 75, torn 128; apartat 8.3.2.2), en què 

es repeteix la informació de l’alumne per ratificar-la. Cal afegir que els tons amb què es 

pronuncien les diferents informacions, així com els aspectes relatius al llenguatge no verbal, 

també són formes de transmissió de reforç o rebuig d’idees.  

 

Convé esmentar que la confirmació de la investigadora no garanteix que els alumnes tinguin més 

en compte la idea en qüestió a l’hora d’anotar-la per escrit; tal com s’ha comentat a l’apartat 

sobre la influència de la verbalització i l’intercanvi (8.2). De fet, la idea que la Patrícia comenta 

(recollida a la taula 115) no apareix en cap dels textos valoratius tot i haver estat confirmada per 

la investigadora (torn 395). El mateix succeeix quan, en una altra ocasió, la Patrícia afirma que 

L’autèntica història dels tres porquets és la versió explicada pel llop i la investigadora respon: 

“Clar↓Si ho expliquen els tres porquets diuen home que malament ens ha passat això i si ho 

explica el llop diu no no eh jo em defenso (2s.) ha canviat qui ho explica” (taula 81, torn 221). En 

aquest cas, la investigadora intenta fer una explicació per concloure el tema, després de molts 

dubtes. Les respostes de confirmació i elogi són útils per donar seguretat i poden servir per tancar 

determinats debats en què la recurrència dels dubtes pot acabar ofegant respostes interessants. 

 

8.4.5. La participació de l’adult en la transmissió d’informació 

Durant les converses en una aula, el docent també té la funció d’oferir informació o aclarir 

conceptes. En les pràctiques que analitzem, en canvi, aquesta funció no predomina perquè la 

finalitat de la conversa és, com ja hem indicat, observar què són capaços de valorar els alumnes 

d’una obra i es pretén influir poc en les seves opinions. No obstant, els dubtes que plantegen els 

alumnes generen situacions d’aquest tipus. Per exemple, en la taula següent (reproducció de la 

taula 69, apartat 8.3.2.1) la Binta planteja un dubte i la investigadora respon directament oferint 

la informació: 

 

 

Hi ha un altre moment en què la investigadora proposa que es plantegin si recomanarien l’àlbum i 

en Gabi pregunta què vol dir recomanar, fet que sorprèn la investigadora, que busca la 

Taula 116. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Informació 

247. Binta: És així com es neteja la:: roba a l’Àfrica↑_B2 (interès per aspecte d’Àfrica) 

248. Patrícia: [Una cosa què és això↑] 

249. I: A l’Àfrica bueno van a buscar la roba [a un riu o XX portar-la ] 
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complicitat d’altres companys perquè puguin respondre (torn 212). Finalment, però, intenta 

explicar-ho posant-se en el lloc dels alumnes: 

 

 

En ocasions l’adult també ofereix un model lingüístic pel que fa a la precisió lèxica, incorporant 

termes més concrets sobre aspectes narratius o literaris. És el que es mostra a la taula 51 (apartat 

8.3.1.1), en què la investigadora utilitza el terme “protagonista” per concretar el que algunes 

alumnes defineixen com a “personatge important” o el que es mostra a la taula 58 (apartat 

8.3.1.2), en què posa nom a la “caplletra”. Un altre exemple de precisió lèxica, encara que d’un 

àmbit diferent, el trobem en la discussió sobre La lluna d’en Joan amb el grup 2, en què els 

alumnes parlen de l’arbre que apareix a l’àlbum i la investigadora comenta “...és un xiprer diu 

aquí” (torn 122; annex 8.2.D), ensenyant la pàgina on apareix aquest terme.  

 

8.4.6. La gestió del grup 

Una de les tasques de la mediadora és gestionar el grup, dirigir o guiar la conversa per intentar 

que esdevingui una pràctica agradable i promoure l’aprenentatge. Per tant, és evident que tots els 

aspectes tractats al llarg de l’apartat 8.4 són una forma de gestió: la manera d’iniciar les 

converses, el tipus de preguntes o l’expansió de les respostes. En aquest cas, però, es pretén fer 

èmfasi en aquelles intervencions que tenen una funció de control de l’aula i de regulació dels 

torns. Es tracta d’un tipus d’aportacions que són més presents en les converses en gran grup que 

no pas en petit grup (projecte pilot), en què hi ha un grau més elevat d’autogestió. De fet, a la 

taula 95 (apartat 8.4.1) ja es recull un moment de gestió a l’inici de la primera conversa, en què la 

investigadora demana que els alumnes esperin a expressar-se quan els seus companys hagin 

acabat d’exposar el seu raonament: “Acabem acabem que acabi” (torn 11). 

Taula 117. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Explicació 

207. I: A qui el recomanaríeu↑per què el recomanaríeu↑ 

208. Alba: XXX 

209. I: T’ha agradat o no Alba↑ (l’Alba fa un gest afirmatiu amb el cap) 

210. Adrià: Avui [XX] 

211. Gabi: [Què és] recomanar↑_expressa els seus dubtes sobre el terme 

212. I: Què és recomanar↑què és recomanar↑ (3s. la Cristina arronsa les espatlles) dir amb 

un altre nen o nena m’ha agradat molt aquest llibre te’l recomano llegeix-te’l això vol 

dir recomanar que t’agradi i el vulguis deixar a un altre nen us ha passat això que heu 

llegit un conte que us ha agradat molt i li dius amb un teu amic (toca l’espatlla de 

l’Ayoube que seu al seu costat)  
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En la situació següent es mostren un tipus d’intervencions de la investigadora que són molt 

freqüents a les aules. La mediadora pretén fer evident que no hi ha prou atenció demanant a 

l’alumne que està distret què ha dit el seu company (torn 39). També és força comú que sigui un 

altre alumne, en aquest cas l’Adrià, que contesti buscant l’elogi de l’adult (torn 44): 

 

Taula 118. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment – Gestió del grup 

38. Cristina: A mi m’ha agradat molt perquè els dibuixos són molt macos i:: _A4.2 

39. I: Ho sentiu↑ Què ha dit↑ (mirant en Roger que està fent l’acció de menjar)_gestió de 

l’aula 

40. Roger: (aixeca les espatlles) 

41. I: [Ah] 

42. Dani:[Està menjant] 

43. I: No Roger 

44. Adrià: QUE ELS DIBUIXOS SÓN MOLT MACOS 

45. I: Molt bé↓ 

46. Cristina: I que i que:: el peix és de diferent color que els altres i passen per diferents 

llocs i coneix a diferents animals 

47. I: Molt bé ens ha dit [moltes coses eh↑ què més↑] 

 

En el fragment anterior també s’il·lustra que la Cristina, que ha vist interrompuda la seva idea 

(torn 38), fa esforços per continuar amb la seva aportació (torn 46). Això evidencia la seva 

necessitat d’expressar-se. Finalment, la seqüència s’acaba amb un elogi (torn 47) i una pregunta 

oberta per reprendre de nou el debat amb noves aportacions. Aquesta estratègia s’utilitza sovint 

en el context d’aula, com també la de fer repetir la idea a l’alumne que l’ha pronunciat, buscant 

més atenció, com passa per exemple en un moment recollit a la taula 3 (apartat 8.1.1): “Torna-ho 

a dir que no t’han sentit prou bé” (torn 69). Es tracta d’un eufemisme per evitar haver de recalcar 

que els alumnes no han escoltat l’aportació del company. 

 

En algunes converses també hi ha presència d’avisos i d’interjeccions que pretenen, sense gaire 

èxit, recuperar l’atenció del grup. En les discussions sobre La talpeta que volia saber qui li havia 

fet allò al cap i sobre Espejo trobem més aportacions d’aquestes característiques que en els 

diàlegs sobre altres àlbums. En el primer cas, perquè els alumnes es mostren engrescats per 

l’obra, especialment per la temàtica que tracta, de manera que es fa més difícil reconduir la 

conversa i centrar-la de nou en els aspectes literaris. Pel que fa a la segona obra, la sorpresa per la 

manca de text i la varietat d’interpretacions que suggereixen també fa menys planera la gestió del 

grup. Vegem-ne alguns exemples:  
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Taula 119. Discussió 3  (La talpeta...) – Grup 1 

Fragment – Gestió del grup 

84. Adrià: Eeecs (hi ha xivarri) 

85.  I: Sss::: 

86.  Adrià: Quin fàstic que fa 

87.  I: Ens hem d’escoltar una mica més eh en Roger no para d’aixecar la mà que ens vol dir 

coses 

88. Roger: I cap animal s’ha tirat un pet (hi ha xivarri)_tema de les caques preval 

[...] 

107. I: Val ja ho hem dit que feia molt fàstic ja n’hem parlat d’això ara busquem altres 

coses (alcen la mà en Mohamed, la Binta, en Roger, la Maroua, la Cristina, l’Adrià) 

 

En el cas anterior, trobem com la investigadora crida l’atenció en diferents ocasions i com, 

finalment, opta per intentar tancar el tema (torn 107) en un moment en què hi ha molts alumnes 

que volen participar de la conversa. També hi ha situacions en què els mateixos alumnes volen 

exercir control sobre els altres, com en Mohamed: “Per què toqueu↑(dirigint-se a l’Ayoube)”  

(taula 96, torn 190; apartat 8.4.1). 

 
Les dues intervencions que es recullen en la taula següent són una mostra més del tipus de 

formes de regulació del grup: 

 

Taula 120. Discussió 5  (Espejo) – Grup 1 

Fragment – Gestió del grup 

60.  I: Escoltem-nos bé què diu la Binta↑_gestió de l’aula 

[...] 

83.  I: [Mira què diu] mira què diu en Genís 

 

La regulació dels torns és un aspecte que condiciona el tipus de conversa que se sol generar a 

l’aula. A diferència del que passava al projecte pilot, en què els alumnes, en grups de quatre, 

podien expressar la seva opinió sense haver d’alçar el braç, en la situació en gran grup els alumnes 

estan acostumats a demanar el torn, fet que en ocasions provoca que estiguin més pendents del 

que ells volen dir, esperant poder expressar-se, que no pas del que comenten els seus companys. 

La dificultat de donar la paraula, quan hi ha molts alumnes que volen intervenir al mateix temps, 

també pot provocar situacions com la que es reprodueix a continuació: 
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Taula 121. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment - Regulació dels torns 

188. I: I tu Genís què ens vols dir↑ 

189. Genís: (fa el gest de negació amb el cap) 

190. I: Se te n’ha anat del cap↑ 

191. Dani: Sempre se te’n va del cap (mirant en Genís) 

192. I: [Perquè el fem esperar massa] 

 

Seria convenient que els alumnes es familiaritzessin amb la pràctica d’un tipus de conversa 

tranquil·la, en què hi hagués més possibilitat d’autoregulació, per exemple sense haver de 

demanar constantment el torn de paraula.306 Els alumnes del projecte pilot aconsegueixen fer 

aquest procés de manera natural perquè la conversa es du a terme en grups estables de quatre 

participants. En un cas fins i tot una de les alumnes formula la pregunta “Us ha semblat bé aquest 

conte↑”,307 en un intent d’imitar la mestra, i tots els alumnes responen afirmativament. Malgrat 

que només es produeix en una ocasió, de les quatre en què es duen a terme les converses, és 

evident que els alumnes en petit grup prenen un rol més actiu en la gestió. De fet, durant les 

converses tenen l’àlbum a l’abast i espontàniament se’l van passant a mesura que intervenen com 

si, de forma simbòlica, se cedissin el torn de paraula. D’aquesta manera es regulen els torns i el 

llibre pren un protagonisme absolut, mentre cerquen la pàgina de la qual volen emetre un judici 

comparant escenes i imatges de diferents moments de l’obra. 

 

En aquest sentit, convé ressaltar que en el gran grup són diversos els alumnes que en diferents 

moments s’alcen a mirar una imatge, a tocar el llibre, volen passar pàgines per ensenyar als 

companys a què es refereixen i sol·liciten poder tenir l’àlbum a prop. A més, després d’adonar-se 

de la textura de la coberta de l’àlbum Dos fils, en discussions posteriors alumnes com en 

Mohamed o la Maroua demanen:  “No el tocarem↑” (torn 40; annex 8.1.C) o “Podem tocar el 

conte↑” (torn 242; annex 8.1.C). També l’Adrià sol·licita, en una altra discussió, tenir l’obra a prop 

mentre realitzen la tasca escrita, com han pogut fer en altres ocasions: “Et vull dir una cosa quan 

estiguem a la taula el podem passar a llegir↑”(torn 215; annex 8.1.D). 

  

 

                                                           
306 Al Parvulari de l’Escola Les Pinediques de Taradell els mestres D. Altimir i M. Pujol intenten inculcar aquesta 
forma de conversa a l’aula, amb grups d’entre 10 i 15 alumnes de 3, 4 i 5 anys, promovent que els infants 
intervinguin sense demanar el torn a l’adult. Per fer-ho demanen que facin una aportació que respongui al que 
acaba de dir un company o que abans d’expressar-se anunciïn si el que diran és per respondre a un company o 
per dir una informació o opinió nova. Aquesta forma de treball requereix temps per tal que els alumnes vagin 
incorporant aquesta dinàmica. 
307 La Clàudia fa la pregunta tímidament durant la discussió sobre Dos fils (Amat, 2009: 175). 
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8.4.7. Concloure la conversa 

Normalment les converses que es desenvolupen en el context d’una aula finalitzen amb 

informacions de la mestra resumint els aspectes tractats, ajudant els alumnes a organitzar els 

continguts treballats i vetllant perquè estableixin connexions entre idees. En aquest cas, però, 

s’opta per no fer cap recapitulació per evitar influir en la tasca d’escriptura que els alumnes 

realitzen just després del diàleg. Així doncs, la conversa es tanca en el moment en què es percep 

que no apareixen temes nous, que les informacions són en certa manera recurrents, tenint en 

compte que els alumnes necessiten un temps per a la realització de l’escriptura valorativa. 

Habitualment la investigadora formula una qüestió per compartir la decisió d’acabar la discussió i 

assegurar-se que no hi ha cap alumne que vulgui aportar alguna idea més. En dues ocasions 

l’Ayoube respon que vol continuar la conversa, com es pot veure en les taules següents; un fet 

que es respecte: 

 

 

 

 

La pràctica continuada d’aquestes propostes permet que els alumnes interioritzin el ritual de la 

dinàmica i es mostrin més actius a l’hora de decidir si la conversa es pot donar per conclosa, 

especialment quan es produeix en petit grup. És el que succeeix en la darrera sessió de discussió 

amb els alumnes del projecte pilot, quan la Cèlia, en el moment d’iniciar l’escriptura, exclama: 

“Avui no hem dit si el recomanaríem”. Aleshores tots estan d’acord que cal comentar aquesta 

qüestió i demanen reprendre la conversa (i gravar-la de nou) per tractar aquest tema.  

 

Taula 122. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Repetició 

205. I: Anem a fer l’activitat↑ 

206. Ayoube: Jo potser:: 

207. I: O voleu parlar↑Ayoube volies dir una cosa que has aixecat la mà o no  

208. Ayoube: (aixeca la mà) sí 

209. I: O m’he despistat jo↑  

210. Ayoube: Que m’ha agradat m’agradaria que el final que sigui un final::: divertit↑que 

faci riure  

Taula 123. Discussió 4  (La lluna d’en Joan) – Grup 1 

Fragment- Moment d’acabar 

198. I: Va anem a escriure alguna cosa del què hagueu pensat↑ 

199. Patrícia: Sí↓ 

200. Ayoube: No espera espera que jo no sé _expressa que no sap què escriure i que li 

aniria bé conversar més estona 
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L’exemple anterior il·lustra com els alumnes van adquirint seguretat i autonomia a l’hora de dur a 

terme l’esquema de la discussió i com també augmenten les possibilitats d’autogestió de 

l’activitat, essent actius en la conducció de la conversa (Amat, 2009: 88). Això és afavorit per la 

realització de la pràctica amb els mateixos grups d’alumnes que, a més, van establint maneres de 

procedir com ara seure al mateix lloc, parlar sobre alguns aspectes concrets (com ara el fet de 

recomanar l’obra) i tenir l’àlbum a prop per consultar-lo constantment. En el gran grup aquests 

aspectes són més difícils d’aconseguir, requereixen de més temps i probablement de més eines 

de suport. L’avantatge en aquest cas és que els llibres són objecte de vivències compartides de 

grups més nombrosos, de manera que la conversa literària en una aula pot promoure la 

socialització de la lectura com a element de cohesió i pertinença a un col·lectiu. Tanmateix, cal 

recordar que alguns alumnes tornen a debatre després de la conversa en gran grup, quan seuen 

en grups de quatre, abans d’escriure les seves opinions, i que sol·liciten tenir el llibre per 

recuperar moments i observar il·lustracions. Aquest fet ens indica la necessitat que tenen de 

disposar de moments per dialogar amb certa intimitat entre companys i, alhora, com aquestes 

situacions impulsen la relectura.308  

 

8.4.8. Reflexions sobre la mediació (a manera de síntesi) 

En aquest apartat ens proposàvem revisar les formes de mediació utilitzades per observar quines 

poden ser més favorables en el foment de l’aprenentatge literari. A continuació s’ofereixen 

algunes reflexions, a tall de síntesi, en referència als objectius plantejats: 

 

1. En primer lloc, preteníem fer evident com la mediació ha pogut condicionar el 

desenvolupament de la conversa, a partir d’alguns exemples.  

 
Al llarg de l’apartat s’ha pogut constatar com la tasca de mediació és clau en el desenvolupament 

de les converses i com, en molts casos, condiciona el tipus de participació de l’alumne i l’obtenció 

del tipus de respostes descriptives o reflexives, literals o inferencials. 

 

2. En segon lloc, ens proposàvem mostrar una forma de classificar les intervencions de l’adult, 

tenint en compte les propostes d’altres autors i considerant les particularitats del propòsit i 

l’enfocament de la conversa literària que s’ha dut a terme.  

 

                                                           
308 Vegeu apartat 1.1.4 dedicat a la relectura (cap. 1; part I). 
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La classificació de les diferents formes de mediació ens ha permès obtenir dades més concretes 

sobre el tipus de conversa duta a terme. Així, es mostra que una part important de les 

intervencions de la mediadora fan referència a la formulació de preguntes que ens permeten 

observar alguns matisos quant a la forma que prenen i els resultats que afavoreixen. 

 

3. En tercer lloc, volíem descobrir el tipus d’aportacions que poden ser més productives en la 

mediació de les converses. En referència al grau d’eficàcia de la mediació, cal destacar: 

 

a) L’inici del diàleg amb una fórmula oberta i, en general, el plantejament per promoure 

la “participació lliure” genera que els alumnes expressin tot tipus d’opinions (positives 

o negatives), formulin preguntes i exterioritzin dubtes o desconcerts, en contraposició 

a la “participació condicionada” que representa una tasca d’avaluació o de control, en 

què els alumnes no acostumen a expressar opinions negatives ni a verbalitzar 

desconcerts.  

 

b) Les preguntes obertes i els perquès són fórmules, en general, més efectives. 

Tanmateix, convé matisar que en el cas de les preguntes obertes funcionen 

especialment quan es plantegen per acollir la recepció inicial i per centrar-se en algun 

element de l’obra (en molts casos usant un “per què”) i no són útils quan, al final de la 

discussió, pretenen encetar nous temes sense focalitzar l’atenció (és el cas de la 

pregunta “voleu parlar d’alguna cosa més d’aquest conte↑” (taula 65)). 

 

Quant als “perquès”, trobem preguntes tipus “per què ha passat...↑” (taula 103) que 

acostumen a aportar respostes literals i d’altres en què s’interroguen processos o 

cerquen la reflexió sobre la forma que pren l’àlbum, com ara “per què ho deu haver 

fet així l’autor↑” (taula 102) que són més eficaces i generen respostes més reflexives 

dels alumnes. 

 

c) Les oportunitats perdudes deriven, en general, dels moments en què la investigadora 

ofereix informacions que eviten que l’alumne pugui verbalitzar el seu propi 

raonament (taula 105). En alguns casos també són fruit de valorar positivament una 

aportació sense formular alguna pregunta que permeti passar del pla literal a 

l’inferencial (taula 104).  
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d) Les qüestions que es classifiquen sota el terme “endevina què tinc al cap...” 

provoquen respostes excessivament dirigides, en què els alumnes acaben expressant 

el que vol la investigadora. A més, suposen un intercanvi feixuc, enmig del qual també 

es desaprofiten qüestions interessants (taula 110). 

  

e) La repetició o reformulació són necessàries per donar temps i expandir les 

aportacions dels alumnes. En aquest sentit, és interessant repetir les seves preguntes, 

que normalment estan dirigides a la investigadora, per promoure la reflexió. 

 

f)  L’adult transmet informació o opinió en diferents moments, però tenint en compte 

l’orientació de la conversa, la investigadora evita fer explicacions que puguin 

condicionar les valoracions escrites posteriors o que reforcin la creença dels alumnes 

que l’adult té la resposta. El mateix succeeix en la forma de tancar la conversa,  

evitant fer recapitulacions que puguin incidir excessivament en la seva valoració. 

 

g) Les respostes afectives, de confirmació i elogi representen una forma de reforçar 

l’opinió dels alumnes, tal com també s’ha indicat a l’apartat sobre la incidència de 

l’intercanvi (apartat 8.2.1). 

 

4. Per últim, teníem intenció de conèixer les diferències destacades entre la mediació en 

petit grup (projecte pilot) i en gran grup i entre el rol de mestre i d’investigador.  

 

Les diferències principals entre la conversa en gran grup i en petit grup deriven, especialment, 

dels aspectes de gestió de l’aula, de manera que: 

 
a) En el petit grup augmenta el grau d’autonomia i d’autogestió dels alumnes. Aquest fet 

implica més escolta, més acollida de les aportacions dels companys i, en conseqüència, 

més influència de la discussió. El format de la conversa provoca que tots se sentin més 

implicats en el que succeeix en aquell moment. S’interioritza la dinàmica en tan sols 

quatre sessions. 

 
b)  En el gran grup, els alumnes tenen tendència a parlar dirigint-se a l’adult investigador, els 

és més difícil escoltar o respondre les aportacions dels companys i, per tant, elaborar un 

raonament més continuat. En el si de la conversa col·lectiva s’esdevenen converses 
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paral·leles, que en alguns casos, quan es refereixen a l’obra, queden desateses o fins i tot 

escapçades per la investigadora que cerca l’atenció de tot el grup, de manera que poden 

ser oportunitats perdudes. Hi ha més intervencions de la investigadora que tenen per 

objectiu el control de l’aula i això limita altres tipus d’aportacions de més qualitat per al 

desenvolupament de l’aprenentatge. Les sis sessions que es duen a terme semblen 

insuficients per promoure una dinàmica de conversa més natural i autònoma. 

 
c) Els canvis exposats (a i b) entre el petit i el gran grup també es veuen influïts pel fet que 

en el primer cas (projecte pilot) la mediadora és mestra de l’escola i en el segon, en canvi, 

exerceix d’investigadora. Com a mestra la situació es desenvolupa amb més naturalitat, 

bàsicament, pel coneixement mutu, per les experiències compartides i per la identificació 

més clara dels rols de cadascú. 

 

En conclusió, el paper de mediació o guiatge en la conversa és complex i s’exerceix de maneres 

diferents segons les característiques del grup o les intencions del docent. Les observacions 

realitzades constaten les paraules d’Altimir (2013: 53): 

 
“Parlar i fer preguntes als infants és terriblement difícil: és difícil si es volen fer preguntes 

que siguin generadores de coneixement; preguntes amb possibles respostes; que valorin i 

que desestabilitzin els infants... que provoquin i que confrontin les seves teories. Per fer-ho 

així, cal ser humils i, sobretot, cal entrenar-se constantment per estar a l’alçada de les 

respostes”. 

 

En qualsevol cas, cal plantejar propostes de diàleg en què els alumnes puguin ser cada vegada 

més actius en el guiatge: autoregulant-se el torn de paraula; atenent més les opinions dels altres, 

promovent les aportacions que responguin les intervencions dels companys i usant materials que 

els ofereixin llenguatge literari per parlar de l’obra.  

 

L’organització de grups estables durant un temps, heterogenis i reduïts; l’aplicació continuada i de 

manera regular d’aquestes pràctiques i l’ús de materials de suport que ajudin a fomentar la 

participació autònoma són aspectes a tenir en compte per aprofundir en les possibilitats 

reflexives dels alumnes i fer de l’activitat de conversa una proposta eficaç en el desenvolupament 

de la competència literària.  

 

La pauta d’arguments es dissenya, precisament, com un element de suport a partir del qual els 

alumnes puguin elaborar les seves intervencions sobre aspectes literaris o elements constitutius 
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de l’àlbum, de manera més autònoma i amb més precisió. L’anàlisi de l’ús d’aquest instrument 

s’examina en el següent capítol.  

 

8.5. RECAPITULACIÓ: LA CONVERSA A L’AULA 

A l’inici d’aquest capítol sobre la conversa col·lectiva es plantejaven uns objectius específics, que 

han guiat l’exposició dels continguts al llarg dels diferents apartats anteriors. Es tracta dels 

aspectes que s’han anat abordant i que es reprenen per tal d’exposar, en cada cas, algunes 

qüestions destacables, a mode de conclusions parcials. 

 

1. En primer lloc, preteníem detectar fins a quin punt aquesta pràctica ha tingut influència en 

les valoracions escrites dels alumnes.  

 
En aquest sentit s’ha pogut constatar que la pràctica de discussió d’àlbums té una influència que 

oscil·la entre un 51% i un 71%. Es tracta d’una incidència destacable, però menor del que es 

produeix en el projecte pilot. 

 

També s’ha comprovat que no hi ha un canvi important a mesura que es va aplicant la intervenció 

(gràfics 8-13); la influència es manté força constant. La conversa que té més incidència és sobre 

l’àlbum Espejo (71%), pel fet que es tracta d’una obra sense text, complexa, i que els alumnes 

participen activament en la lectura, explicant ells mateixos les interpretacions. La menys influent 

és la conversa sobre l’obra La lluna d’en Joan (51%), malgrat que es troba en consonància amb el 

percentatge d’incidència d’altres converses (56%, 60%, 63%). 

 

Les converses que han influït els escrits valoratius permeten entendre millor les raons d’algunes 

afirmacions que en els textos apareixen sense justificar. Per tant, per conèixer a fons les 

interpretacions i les valoracions dels alumnes cal considerar l’intercanvi oral i no només el resultat 

escrit. 

 

Les idees comentades durant la conversa que es recullen per escrit en la majoria de casos fan 

referència a les il·lustracions i al desenllaç. No obstant, també hi ha comentaris sobre altres 

aspectes que estan vinculats als trets específics de cada obra i a la forma en què es desenvolupa la 

conversa. Així, els àlbums més complexos permeten reflexions més aprofundides a partir dels 

dubtes que susciten (per exemple sobre la veu narrativa o la focalització; la taula 37). Tanmateix 
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molts alumnes només aconsegueixin recollir per escrit el dubte o elaboren un text poc precís que 

no deixa clar els motius exactes de la valoració. Per contra, les converses sobre àlbums menys 

complexos i en què la temàtica els fa riure, com passa en el cas de La talpeta que volia saber qui li 

havia fet allò al cap, se centren en el divertiment i això impedeix generar debats més reflexius 

sobre els aspectes constitutius de l’obra (taula 24). 

 

En diferents moments afloren creences que els alumnes van instaurant, derivades de l’experiència 

lectora i de determinades tasques que es duen a terme en el context escolar. Així, les opinions 

negatives sobre la feina de l’autor en una obra sense text com Espejo (taula 31); sobre el final 

obert de Dos fils (taula 11) o sobre la repetició de paraules a La talpeta que volia saber qui li havia 

fet allò al cap (taula 24) són una mostra d’aquest tipus d’idees que s’expandeixen durant 

l’intercanvi oral.  

 

Les idees simples com la selecció d’un dibuix, la referència a un moment de l’obra, una apreciació 

global vinculada a les sensacions que provoca la lectura (“és avorrit”, “és divertit”) o una 

descripció (“és curt”, “té poca lletra”) es difonen amb més facilitat, és a dir, influeixen a més 

quantitat d’alumnes. Tanmateix, quan les interpretacions són una mica més complexes (per 

exemple relacions entre el títol i el sentit de l’obra o sobre la veu narrativa) no acostumen a rebre 

suport i resulten menys influents.  

 

2. En segon lloc, ens proposàvem saber si les idees recollides per escrit, que deriven de la 

discussió, són fruit de l’intercanvi amb els companys o provenen únicament de la pròpia 

verbalització. 

 
Les qüestions comentades oralment que els alumnes recullen per escrit provenen 

majoritàriament del que hem anomenat intercanvi (74 - 84%). Aquestes situacions es poden 

produir per: 

─ L’apropiació d’una idea d’un company, un fet que sembla habitual i que representa un 

intercanvi simple. 

─ L’elaboració conjunta de raonaments, una situació més complexa i, per tant, més residual.  

 
En molts casos les idees recollides en els textos parteixen del comentari oral d’un alumne que els 

companys elogien, posant de manifest el seu acord (vegeu per exemple taula 1). Quan això es 

produeix l’alumne que ha verbalitzat la idea la recull per escrit i altres alumnes del grup (alguns 
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que pronuncien elogis i altres que no) també l’anoten. Cal considerar la verbalització com una 

forma per desenvolupar l’aprenentatge. El fet d’expressar les dificultats de comprensió o 

desconcerts també pot promoure la pròpia capacitat de raonament (vegeu taules 47 i 48). 

 

L’apropiació majoritària d’una mateixa idea pronunciada per un company acostuma a produir-se 

quan es tracta de qüestions simples, com seleccions d’imatges o de moments de la història. Les 

idees que presenten certa complexitat en alguns casos queden dissoltes enmig de dubtes i 

influeixen pocs alumnes (vegeu situació de la taula 38). L’elogi de la investigadora reforça algunes 

verbalitzacions personals, però es mostra menys influent que les confirmacions dels companys. 

 

No es mostren canvis substancials pel que fa a l’augment o a la disminució de verbalitzacions 

entre la primera i l’última intervenció. El fet que el percentatge de verbalitzacions sigui més baix 

en les dues darreres intervencions es deu bàsicament als reptes interpretatius de les darreres 

lectures, de manera que en general en aquests casos els alumnes es guien més per aportacions de 

companys o per idees formulades conjuntament.  

 

3. En tercer lloc, teníem la intenció conèixer la capacitat de reflexió lectoliterària que els 

alumnes mostren en fragments de converses que no recullen en els textos valoratius. 

 
L’anàlisi de les converses ens permet afirmar que són pràctiques eficaces per promoure que els 

alumnes exterioritzin les seves concepcions literàries, derivades de les experiències prèvies, i que 

puguin  avançar en l’aprenentatge literari, fent noves descobertes. 

 

S’evidencia que les converses poden tenir graus de reflexió diversos sobre un mateix aspecte (per 

exemple, en referència a les interpretacions d’una mateixa imatge, com es mostra a les taules 52, 

53 i 54). Les respostes que presenten un grau més elevat de reflexió literària (més inferencials) 

que apareixen durant les converses no es recullen per escrit. Aquest fet es produeix per la 

dificultat de traspassar les reflexions orals al codi escrit i, sobretot, perquè aquest tipus d’idees no 

són tan fàcils d’interioritzar (de reafirmar si es tracta de verbalitzacions personals o d’expandir si 

són idees de companys) en un grup classe. Les respostes més reflexives en el projecte pilot tenen 

més influència pel tipus de dinàmica que s’estableix, en petits grups.  

 

Les converses mostren el bagatge que els alumnes tenen com a lectors literaris. La comprensió 

sobre com funcionen les obres i l’apreciació que fan dels elements que les configuren deriven, en 
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gran part, de les concepcions prèvies que les converses fan aflorar (per exemple, sobre el títol 

(vegeu taules 49 i 50) o sobre els motius literaris més recurrents (apartat 8.3.1.5)), però també 

poden donar resposta a inquietuds que ells plantegen (per exemple, sobre la tipografia (taula 56) 

o sobre les característiques de les versions literàries (taula 81)). 

 

Pel que fa a l’ús de termes literaris, s’observa que tenen coneixements que els costa anomenar 

per manca de llenguatge específic. Les converses esdevenen un bon espai per recordar o oferir 

aquest tipus de lèxic (en les converses apareixen termes com “protagonista” (taula 51) o 

“caplletres” (taula 58)). Els alumnes tenen necessitat de llenguatge literari, per això usen el que 

els pot ser útil, com ara “imaginacions” per referir-se a les personificacions (taula 62). 

 

Les respostes personals, vinculades a les seves experiències, es comparteixen oralment i no 

s’acostumen a escriure. Les que expressen coneixements del món també apareixen amb 

freqüència i en molts casos s’anoten. Aquestes respostes poden ser de diferents tipus: 

 
─ Comentaris que s’allunyen de l’obra, de manera que expressen aspectes propis o del seu 

entorn que els ha recordat la lectura fent associacions simples (p. ex. taula 65), que no 

contribueixen al desenvolupament de l’aprenentatge literari.  

 
─ Comentaris en què posen en joc les seves experiències vitals o coneixements de la realitat 

per comprendre situacions poc explícites que requereixen de la interpretació activa del 

lector (vegeu taula 71).  

 

─ Expressió de dubtes o sensacions que evidencien els vincles emocionals, particulars i 

sobre trets culturals distintius, amb algun element de la història. Aquests aspectes 

esdevenen essencials a l’hora de fixar la mirada en algun aspecte concret de l’obra (vegeu 

taules 69 i 70). 

 

En línies generals, les interpretacions en clau personal i sobre els coneixements del món 

acostumen a ser les primeres que els lectors realitzen. En aquest punt la tasca de mediació és clau 

per fer avançar cap a respostes més distanciades, sobre l’obra o el fet literari.  

 

Les reflexions sobre el tipus d’obres i les decisions que es prenen en el procés creatiu (fet literari) 

apareixen en algunes converses mentre que són molt poc freqüents en els textos. En aquest cas, 
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les idees són més reflexives i impliquen un judici més distanciat que, per exemple, la selecció d’un 

dibuix o la valoració positiva d’un final tranquil·litzador (idees que s’escriuen habitualment).  

 

Es mostra que es qüestionen aspectes sobre el format dels àlbums (vegeu taules 79 i 83) i usen 

termes com “barreges” o “col·leccions” (taula 81) per expressar la naturalesa de les obres. Les 

lectures que proposen reptes, per exemple, sobre el punt de vista o sobre el desenllaç provoquen 

reflexions interessants (vegeu taula 85).  

 

Les referències al tipus de lector o a les decisions de l’autor sempre s’inicien partint d’allò que els 

és més proper (experiència personal) per, en alguns casos, desenvolupar apreciacions més 

complexes, distanciades. Els costa pensar en un lector genèric i prendre consciència de les 

intencions de l’autor. Aquestes reflexions més inferencials no són immediates, i requereixen de 

més temps i de la intervenció adequada de la mediació.  

 

La majoria de relacions entre ficcions es fan amb produccions mediàtiques (versions 

cinematogràfiques de contes populars, sèries de televisió com Pokémon), amb contes populars 

(L’aneguet lleig, En Pere i el llop) o llibres coneguts (Wally). Acostumen a ser simples connexions 

promogudes pel record d’un aspecte concret. És necessari ajudar a fer explícits els lligams entre 

les obres, promoure les relacions entre tot tipus de ficcions. 

 

4. En quart lloc, volíem percebre les formes de mediació més habituals que s’han dut a terme 

durant les converses literàries i valorar-ne el grau d’eficàcia en cada cas. 

 
Sobre aquesta qüestió, s’ha comprovat que la mediació condiciona el desenvolupament de les 

converses i que és clau per fer que els alumnes passin de respostes literals a comentaris més 

interpretatius, és a dir, que avancin en la construcció de raonaments més  reflexius. 

 

La classificació de les diferents formes de mediació ha permès visualitzar amb més claredat les 

possibilitats de cada tipus d’intervenció. Una de les formes més habituals és la formulació de 

preguntes. Malgrat que cal tenir en compte que hi ha diversos factors que poden determinar el 

desenvolupament de la conversa (rol dels alumnes participants, coneixements previs o 

interiorització de la dinàmica), sembla clar que les intervencions més útils del mediador són:  
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─ Les preguntes obertes o semiobertes, especialment si es fan a  l’inici de la conversa i si 

estan dirigides a centrar la mirada en elements que configuren l’obra i en els motius de la 

creació (vegeu per exemple taula 101). 

 

─ Les preguntes iniciades amb un “per què” es mostren més eficaces sempre que no 

estiguin molt centrades en les accions de la trama (“per què ha passat...” (vegeu taula 

103)). En aquest sentit, són més útils les preguntes com: “per què ho deu haver fet així 

l’autor↑” (vegeu taula 31 o 102). Aquestes qüestions ajuden a fer que l’alumne prengui 

distància de la situació narrada i, després d’una primera resposta més personal, 

acostumen a generar reflexions més aprofundides. També es mostren més efectives les 

qüestions formulades amb un “per què” que pretenen aprofundir en les aportacions fetes 

pels propis alumnes (vegeu taula 54). 

 

Cal promoure que els alumnes exterioritzin les seves preguntes, els seus “perquès” (vegeu taula 

37 o 131). En aquest sentit, convé repetir les qüestions per expandir-les, deixar temps perquè les 

puguin respondre, i evitar així que els alumnes aboquin preguntes a la investigadora de manera 

intensa i continuada. 

 

No fer preguntes per indagar sobre els motius de les opinions dels alumnes i oferir la informació 

immediatament sense deixar temps per respondre desemboca en oportunitats perdudes (vegeu 

subapartat 8.4.2.3). De la mateixa manera que quan l’adult pretén que els alumnes responguin 

exactament el que ell pensa (“endevina què tinc al cap”; subapartat 8.4.2.4). 

 

5.  Per últim, teníem l’objectiu de constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants en el 

desenvolupament de la conversa, i en el grau d’influència d’aquesta pràctica, quan s’aplica 

en petit grup (projecte pilot) o en gran grup (recerca actual). 

 
La conversa en petit grup  es mostra més efectiva, ja que entre un 72% i un 84% de les idees que 

s’escriuen provenen de la discussió. Això és degut al fet que tots els alumnes participen més 

directament expressant opinions i dubtes i, per tant, les verbalitzacions també són més presents, 

però alhora perquè se senten més part del col·lectiu, és a dir, les idees dels companys influeixen 

més tots els alumnes. 
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En el projecte pilot la conversa de l’àlbum sense text també té un grau d’influència elevat (80%). 

Tanmateix, en els textos valoratius els alumnes incorporen moltes qüestions sobre la conversa de 

l’obra La lluna d’en Joan (84%). Així, aquesta conversa, que es realitza després d’una relectura, és 

una de les més influents. Sembla que en la discussió en petit grup s’aprofundeix més en els reptes 

interpretatius que ofereix aquesta lectura.309 

 

Pel que fa al tipus d’idees, no apareixen grans canvis: destaquen les il·lustracions o els finals 

feliços i se senten sorpresos per qüestions semblants, com ara els reptes que els presenta l’obra 

Espejo. Tanmateix, algunes reflexions orals poden ser més aprofundides per la implicació directa 

de tots els membres. Aquest fet també garanteix que molts alumnes incorporin en els seus escrits 

les idees una mica més reflexives. 

 

Les diferències principals entre la conversa en gran grup i en petit grup provenen majoritàriament 

de les formes de gestió de l’aula, de manera que: 

 
─ En el petit grup augmenta el grau d’autonomia i d’autogestió dels alumnes. Aquest fet 

implica més escolta, més acollida de les aportacions dels companys i, en conseqüència, 

més influència de la discussió. 

 
─ En el gran grup, hi ha més intervencions de la investigadora que tenen per objectiu el 

control de l’aula, ja que en aquesta situació és més difícil que els alumnes escoltin o 

responguin les aportacions dels companys i, per tant, que elaborin un raonament més 

continuat. Això limita les possibilitats de fer aportacions de més qualitat per al 

desenvolupament de l’aprenentatge. Les reflexions més elaborades influeixen a molt pocs 

alumnes. 

 

─  Com a mestra (projecte pilot) la situació es desenvolupa amb més naturalitat, a diferència 

de quan s’exerceix el rol d’investigadora, bàsicament, pel coneixement mutu, per les 

experiències compartides i per la identificació més clara dels rols de cadascú. 

 

                                                           
309 Cal recordar que en el projecte pilot es du a terme la proposta en quatre ocasions, sobre quatre àlbums (no 
s’usen les obres: La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap i L’autèntica història dels tres porquets). 
Vegeu taula 7 a l’apartat 5.2.2 (cap.5; part II). En els dos casos, Dos fils i La lluna d’en Joan es rellegeixen (vegeu 
cap. 10). 
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9. LA PAUTA D’ARGUMENTS  

 

La pauta es dissenya310 com un instrument de suport per tal d’oferir idees que puguin ajudar els 

alumnes a l’hora de fer valoracions i promoure que centrin la seva atenció en determinats 

aspectes literaris, s’interroguin sobre les seves preferències o fins i tot sobre el seu procés de 

comprensió. Els arguents s’organitzen per blocs temàtics i estan a la vista dels alumnes en el 

moment de dur a terme la conversa i també a l’hora d’escriure les valoracions. Es tracta de poder 

utilitzar una eina que faciliti la tasca del docent i que sigui un punt de partida per ensenyar a 

pensar i a parlar sobre els textos literaris (Colomer, 2001: 10).  

 

Per desenvolupar la competència literària és indispensable tenir obres de qualitat a l’abast, però 

també oferir possibilitats per poder aprofundir en l’experiència literària. Així doncs, es parteix de 

la idea que els alumnes han de disposar de recursos propers i clars que els facilitin la reflexió. En 

ocasions, els mestres mostren reticències a l’hora d’utilitzar materials d’aquest tipus amb la 

creença que els alumnes es limitaran a copiar-ne les idees. L’afany de control i de supervisió en 

algunes propostes d’aula implica una pèrdua de possibilitats per generar nous aprenentatges de 

manera autònoma (Amat, 2010b: 38).  

 
En aquest capítol s’analitza l’ús d’aquest material per tal de: 

1. Comprovar el grau d’incidència de la pauta en les valoracions, orals i escrites, dels 

alumnes (qui usa aquest material i de quina manera). 

2. Valorar quin tipus d’idees de la pauta són més influents i les reflexions que generen. 

3. Constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants pel que fa a l’ús de la pauta 

d’arguments en  la proposta en petit grup (projecte pilot) i en gran grup (actual recerca). 

 
Els resultats d’aquestes observacions, que es fan des d’una perspectiva quantitativa però sobretot 

qualitativa, poden ajudar a valorar la idoneïtat d’aquesta proposta. L’anàlisi s’ha dividit en tres 

apartats: 

 

1. En el primer, es mostra la influència de la pauta en l’escriptura valorativa (9.1). En aquest 

apartat es comptabilitza el percentatge d’idees anotades que deriven de la pauta, la 

quantitat d’alumnes que usen aquest recurs a l’hora d’escriure i algunes de les idees més 

influents. 

                                                           
310 Vegeu l’elaboració de la pauta a l’apartat 5.1.3 (cap. 5; part II) i idees de la pauta a l’annex 2. 
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2. En el segon, s’exposa de quina manera la pauta s’ha utilitzat durant les converses i quin 

tipus d’arguments han resultat més útils (9.2). 

3. En el darrer apartat es recullen les reflexions més rellevants sobre aquest capítol, a 

manera de conclusions parcials (9.3). 

 

9.1. INFLUÈNCIA DE LA PAUTA EN L’ESCRIPTURA VALORATIVA 

Per poder observar de quina manera el recurs de la pauta influeix en la tasca d’escriptura 

valorativa, en aquest apartat es tracten els aspectes següents: 

 
1.  El percentatge d’idees escrites que deriven directament de la pauta (escrites 

literalment o  amb alguna modificació) i les que s’han verbalitzat abans d’escriure en 

referència a cadascun dels àlbums llegits. 

2.  La quantitat d’alumnes que usen la pauta en els diferents textos, tenint en compte si 

hi ha hagut algun canvi en aquest sentit entre la primera i la darrera intervenció. 

3. El tipus d’idees de la pauta que s’escriuen, les formes que prenen i què produeix la 

seva verbalització (en els casos d’idees que deriven de la pauta, que s’han comentat 

oralment i posteriorment s’han escrit). 

 
Els gràfics següents recullen la quantitat d’arguments que els alumnes del grup 1 han escrit i que 

han rebut la influència directa de la pauta.311 En aquest cas, s’han considerat idees de la pauta 

aquelles que els alumnes han transcrit textualment i també les que parteixen d’una manera clara 

del format que es proposa al recurs. En aquest sentit, convé recordar que alguns dels arguments 

que es mostren a la pauta es plantegen com a frases inacabades que els alumnes poden 

completar. Per comprovar el grau d’ús de la pauta en aquests casos s’ha tingut en compte si els 

alumnes s’alçaven a mirar el recurs mentre escrivien, o bé si en els textos inicials apareixen idees 

semblants que ens permetin valorar amb més justesa el grau d’incidència  del recurs.  

 

Ara bé, també hi ha arguments que provenen de la pauta que han estat verbalitzats durant la 

conversa i posteriorment s’han reproduït per escrit. Aquests casos s’assenyalen en els gràfics amb  

la forma P+D (pauta + discussió). S’ha optat per mostrar les dades referents a cada obra per tal de 

comparar els canvis que s’hagin pogut produir en aquest sentit al llarg de la intervenció didàctica. 

 

 

                                                           
311 Vegeu el conjunt de textos finals del grup 1 analitzats a l’annex 7.2.1. 
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moments, ofereixen un repte interpretatiu important (un àlbum amb imatges i una versió d’una 

història popular) que hauria fet prevaldre la presència d’altres idees.312  

 

La quantitat d’alumnes que van a mirar la pauta en el moment d’escriure les seves produccions 

finals també disminueix a mesura que avancen les sessions.313 Així doncs, en el moment de dur a 

terme la primera tasca sis alumnes utilitzen aquest recurs mentre escriuen (Maroua, Dani, 

Mohamed, Ayoube, Íngrid i Younes).  Alguns d’ells, com en Mohamed i en Younes comenten que 

volen anar a mirar com s’escriu una paraula.314 Tot i que la pauta no es planteja amb aquesta 

finalitat, és interessant que els alumnes s’adonin que poden resoldre les seves dificultats 

d’escriptura, del tipus que siguin, amb materials que els són fàcilment accessibles, en lloc de 

recórrer a l’adult. En la següent sessió són cinc els alumnes que la consulten (Maroua, Dani, 

Mohamed, Roger i Ayoube), els mateixos que ho fan durant l’elaboració de la tercera tasca (en 

aquest cas, però, l’usa en Younes en lloc d’en Mohamed). Finalment, quan s’aplica la proposta per 

quarta vegada, només tres alumnes la fan servir directament (Maroua, Ayoube i Roger). Com ja 

hem vist, en les dues darreres sessions no hi ha cap alumne que en faci un ús directe. Aquestes 

dades mostren, d’una banda, que el nombre d’alumnes que la consulten és menor a mesura que 

avancen les setmanes i, d’altra banda, que n’hi ha que la fan servir de manera recurrent, com 

l’Ayoube i la Maroua.315  

 

En els textos d’alguns d’aquests alumnes trobem idees breus, vinculades directament amb les 

propostes de la pauta, com per exemple: “El final m’ha agradat”, “El títol fa riure” (Maroua); “Els 

dibuixos són divertits”, “M’ha costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils” (Ayoube); 

“M’han agradat els personatges”, “Els dibuixos m‘han ajudat a entendre el conte” (Dani316 i 

Ayoube) o “Veig que és una mica de nens petits”, una idea que en Roger repeteix en dues 

ocasions amb construccions sintàctiques diferents respecte a la pauta, però mantenint el 

concepte del recurs.317  

 

                                                           
312 En el cas d’Espejo, la conversa era més influent com s’evidencia en el gràfic 12, apartat 8.1. 
313 Vegeu la quantitat d’alumnes que usen la pauta directament a l’anàlisi dels textos (annex 7.2.1). 
314 Vegeu diari d’aula a l’annex 6.  
315 La Maroua és qui demana si podran copiar els arguments de la pauta en el moment de presentar el recurs 
(vegeu diari d’aula a l’annex 6). 
316 En Dani usa el terme fotos en lloc de dibuixos però entenem que es refereix a les il·lustracions, sobretot si 
tenim en compte que l’estructura de la frase és idèntica a la que es proposa a la pauta (vegeu annex 2). 
317 En referència a Dos fils, en Gil (grup 2) anota “A mi no m’ha agradat gaire perquè he trobat que era de nens 
petits.” Es tracta de la mateixa idea que escriu en Roger (grup 1). 
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Trobem també algun cas puntual en què s’evidencia que es copia la pauta. Per exemple, en la 

primera intervenció sobre Neda-que-neda, la Maroua escriu “M’ha agradat Els personatges m’han 

agradat”, copiant la frase de la pauta després d’haver iniciat el text. Un fet que també succeïa en 

la primera intervenció del projecte pilot, en què la Paula anotava: “Aquest conte m’ha agradat 

perquè, He estat intrigat per saber el final”, en majúscula i sense canviar el gènere (Amat, 2009: 

78). Aquests serien exemples de frases que anoten usant la pauta de manera explícita, que els 

alumnes copien o completen, però també convé esmentar que, al costat d’aquestes aportacions, 

tots els alumnes escriuen altres qüestions que no deriven de la pauta. De manera que es fa 

evident que l’ús d’aquest recurs no provoca la còpia generalitzada d’idees, com plantejaven els 

alumnes a l’inici de l’experiència,318 sinó que els serveix de suport i promou reflexions interessants 

en clau literària en diferents graus, com s’anirà comprovant a continuació.  

 

En alguns casos la selecció d’una frase de la pauta provoca reflexions que es registren d’alguna 

manera en els escrits. L’Ayoube anota “El conte no té rodolins”, un aspecte que prové 

directament de la pauta, però afegeix “M’agradaria que tingui molts rodolins”. Evidentment, 

aquesta idea sobre com podria ser l’obra es desprèn del suggeriment que el recurs planteja. Ell 

també combina aspectes de la pauta i de la conversa en escrits com “El títol m’agrada i és llarg”, 

en referència a La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap.  

 

Els textos dels alumnes que usen amb freqüència la pauta mostren, d’alguna manera, la seguretat 

que els aporta seleccionar idees proposades en aquest recurs per anar-les anotant com un llistat, 

com si responguessin a les diferents qüestions anotades. També és interessant destacar algunes 

afirmacions que semblen aflorar gràcies a la pauta, com ara el que exposa en Roger respecte al 

tercer àlbum comentat: “Els dibuixos són molt de dibuixos animats”. Una descripció acurada que 

no comenta oralment, sinó que prové del suggeriment de la pauta (“Els dibuixos són...”) que ell 

sap completar amb una mirada atenta a l’obra. 

 

El recurs també permet posar paraules més precises a determinats pensaments. Per exemple, en 

Dani anota “No m’ha agradat perquè ja se sap què passaria” en referència a la relectura de Dos 

fils. Aquesta idea deriva de la pauta (“És poc interessant perquè ja se sap què passarà”) i ell la 

modifica lleugerament de manera que li serveix per expressar que no li agrada haver repetit la 

lectura. Recordem que en el mateix text també afirma: “No m’ha agradat perquè hem tornat a 

llegir aquest conte”. 

                                                           
318 Vegeu relat de l’experiència a l’apartat 5.2.2 (cap. 5; part II). 
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Hi ha idees que s’han considerat influència directa de la pauta, precisament per la forma d’inici de 

les frases. En són exemple dues afirmacions de l’Àlex que formula partint de la selecció de 

dibuixos de La lluna d’en Joan: “A mi m’ha agradat el dibuix que en Joan havia agafat la salut del 

seu pare” i “M’ha agradat el dibuix quan anaven a buscar la salut del seu pare”. Si bé és cert que 

durant la conversa es comenten les característiques dels dibuixos a petició de la investigadora, els 

alumnes aporten qüestions generals com “ho han sapigut dibuixar molt bé” (torn 91; annex 

8.1.D), “són estranys” (torn 95; annex 8.1.D) o “foscos” (torn 104; annex 8.1.D). En les 

apreciacions de l’Àlex, en canvi, la idea s’esmenta en referència a la selecció d’un dibuix, tal com 

proposa la pauta (“M’ha agradat aquest dibuix...perquè...”), encara que no justifiqui les seves 

aportacions. Es tracta de dos moments relacionats d’alguna manera amb la resolució del conflicte, 

però que l’alumne redacta posant èmfasi en la il·lustració. És oportú destacar que una d’aquestes 

qüestions la formula en la seva valoració inicial, com veurem en el proper capítol, però la 

diferència rau precisament en el fet que en primera instància destacava tan sols el moment del 

relat i en canvi en l’escrit final concreta la idea en el dibuix.  

 

Convé esmentar que l’Àlex també usa el terme “interessant” (“M’ha agradat perquè era molt 

interessant”) per escriure la seva valoració sobre el darrer àlbum llegit. Tot i que aquesta qüestió 

difereix de l’argument de la pauta (“És poc interessant perquè ja se sap què passarà”), motiu pel 

qual no s’ha comptabilitzat, el mot pot haver estat seleccionat de la idea del recurs ja que es 

tracta d’un terme poc freqüent; de fet, no apareix en cap altre escrit. 

 

El tipus d’idees escrites que provenen de la pauta són, majoritàriament, per referir-se als dibuixos, 

al final, als personatges i al text. Només hi ha dues idees que no s’usen: “Té coses per tocar, 

obrir...” i “S’assembla a un conte que...”. La primera perquè les característiques de les obres en 

general no ho permeten (exceptuant la textura de la coberta Dos fils), i la segona perquè 

requereix d’una relació intertextual que, com s’ha vist en capítols anteriors, és més complexa 

d’elaborar. Les connexions amb altres ficcions apareixen en pocs casos durant les converses. Quan 

això succeeix és a causa de la incidència de la mediació o perquè la naturalesa de l’obra ho 

impulsa (versió dels tres porquets).  

 

Tal com mostren els gràfics (20-25), la presència de produccions escrites influïdes per la pauta que 

s’han verbalitzat o comentat durant la discussió (P+D) és molt escassa o nul·la. En relació a 

aquesta situació, trobem poques qüestions formulades exactament igual que la pauta i, en canvi, 

n’hi ha algunes més que es desprenen d’ella indirectament. Una de les qüestions més influents és 



435 

 

el comentari sobre les il·lustracions o la selecció d’un dibuix, tal com es proposa a la pauta (“Els 

dibuixos són...” i “M’ha agradat aquest dibuix...perquè...”). És un exemple d’això el que es recull a 

la taula 6, en què els alumnes destaquen la imatge de la medusa (obra Neda-que-neda), una 

selecció que molts anotaran en les produccions escrites. A continuació, es transcriu un fragment 

de conversa, en la qual es mostra que l’Ayoube respon a partir d’un aspecte de la pauta, 

destacant els personatges (torn 84) i que més endavant en Dani aplica la proposta de selecció 

d’un dibuix (torn 86). Aquesta darrera idea rep l’aprovació de bona part dels companys, sis dels 

quals escriuran aquesta qüestió en la seva valoració de l’obra. 

 

Taula 124. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 1 

Fragment- Selecció dibuix de la selva 

83.      I: Hi ha alguna cosa que us hagi agradat↑_ intenció d’ampliar  

84. Ayoube: Sí els personatges _A7  

85. I: El personatge t’ha agradat↑ 

86. Dani: A mi el dibuix de la selva_A4.2 

87. Binta: A MI TAMBÉ 

88. I: A veure quin dibuix vols dir Dani↑ (passa les pàgines de l’àlbum) a veure si ho 

veiem bé _cerca que es fixin en una il·lustració 

89. Patrícia: Era per les últimes pàgines 

90. Oleguer: Era la següent 

91. Alguns alumnes: AQUESTA 

92. I: Aquesta és la que us agrada més↑ (mostra el dibuix de la selva) 

93. Tots: SÍ 

 

L’aspecte artístic és, de fet, una de les qüestions més comentades. Es produeix un fet semblant, 

amb un ús de la pauta encara més explícit, en una de les discussions del projecte pilot (Amat, 

2009: 70): 

 

Taula 125. Discussió Projecte pilot (Neda-que-neda) – Grup A 

Fragment- Tipus d’il·lustració i tècnica 

30. Sergi: Lo què m’ha costat d’entendre ha set una mica els dibuixos no m’han- no m’han  

ajudat gaire a entendre el conte 

31. Marc: Perquè:: perquè els dibuixos estan mo- molt ben fets però no s’entenen gaire 

32. Sergi: Ja perquè són fets amb esponges 

 

És interessant recuperar aquest fragment per veure les possibilitats que pot oferir la pauta, en un 

moment determinat, per promoure la construcció compartida d’una idea. En aquest cas, 

l’aportació d’en Sergi no només manifesta el paper dels dibuixos en la seva comprensió de la 

història, sinó que genera reflexions interessants sobre les característiques i la tècnica de les 

il·lustracions. En primer lloc, promou que en Marc descrigui amb força encert l’abstracció del 
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dibuix, que s’allunya de l’estil més figuratiu (torn 31), i aquesta aportació farà que el mateix Sergi 

es refereixi a la tècnica de l’autor (torn 32). Cal dir que aquesta darrera idea serà escrita per una 

companya del grup, la Paula, que no es manifesta en aquest moment. 

 

En el bloc d’idees comentades oralment que es recullen per escrit, també hi trobem l’exemple 

transcrit a la taula 23, en què es mostra com l’ús inicial de dues idees de la pauta per part de la 

investigadora (torn 55) (“El títol m’ha servit per...” i “Abans de la lectura no esperava que/ ja 

m’esperava que...) deriva en la formulació de la pregunta “Quan hem començat a llegir el títol 

pensàveu que això passaria↑”. L’Íngrid reprendrà més endavant aquest tema i acabarà 

verbalitzant el seu propi procés de comprensió, fent referència a les hipòtesis formulades a partir 

del títol: “que quan has llegit el títol m’esperava una mica això” (torn 97). La forma que pren la 

seva intervenció oral, amb l’ús del terme “m’esperava” que apareix a la pauta, i el fet que en 

altres escrits319 reflexioni sobre el títol de les obres ens indica la influència del material. La Cristina 

també comenta que ja imaginava què passaria en referència a la mateixa obra i les dues escriuen 

aquesta idea en les seves valoracions. En aquest sentit, les aportacions de la pauta que es 

refereixen al propi procés lector són útils per fer aflorar aquestes reflexions, malgrat que no 

tinguin una incidència generalitzada. 

 

Hi ha alumnes que obren debats a partir de citar aspectes que provenen de la pauta. És el cas de 

l’Ayoube que usa amb freqüència aquest recurs per comentar diferents elements com el títol o el 

final. En un dels seus escrits anota “El final del conte m’ha sentit divertit”, una formulació que 

prové de la combinació de la pauta (“El final de la història m’ha fet sentir...”) i de la idea 

expressada oralment: “Fa molt de riure el final” (taula 18, torn 18).  

 

Hi ha altres moments en què les qüestions de la pauta esdevenen tan sols orientacions que 

permeten que els alumnes puguin centrar la mirada en els elements de l’obra. Per exemple, en el 

grup 2 la Martina escriu: “(...) la pàgina que el tercer porquet li diu: “I que la teva estimada iaia 

s’assegui a sobre d’una agulla!” m’ha fet molt riure perquè aquesta expressió no l’havia sentit 

mai”. El fet de centrar l’atenció en una frase i manifestar amb precisió la seva opinió sobre aquest 

element pot ser conseqüència d’una proposta de la pauta: “M’ha agradat aquesta frase... 

perquè...”. Durant la discussió hi ha un alumne que mostra la seva sorpresa davant d’aquesta 

expressió (taula 126, torn 4), en un fragment de conversa en què la Martina també participa, però 

                                                           
319 Recordem que l’Íngrid comença a fer referència al títol dels àlbums a partir del text elaborat després de la 
segona intervenció didàctica (sobre Dos fils).  
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la formulació del seu escrit sembla derivar més del format de la pauta, per tal com justifica els 

motius que la porten a apreciar els aspectes textuals. 

 

Taula 126. Discussió 6 (L’autèntica...) – Grup 2 

Fragment- Selecció d’una frase 

4. Aleix: Que:: aquell tros que:: deia que la iaia que punxi amb algo  
5. I: Si↑ 
6. Martina: Que s’assegui en una agulla 
7. I: Diu que s’assegui en una agulla com m’és igual 

 

Un darrer aspecte destacable és com en Dani intenta fer ús d’aquesta eina en un moment de la 

primera conversa. Comença dubitatiu, mirant la pauta com si busqués una proposta concreta, que 

sembla recordar del recurs, per expressar el seu pensament. Insegur de la seva aportació la canvia 

abans d’acabar de formular-la (taula 127, torn 52), però és la insistència de la investigadora que el 

farà continuar la seva idea (torns 53 i 54). Finalment, expressa una qüestió (“no sabia que 

acabaria així”) que sembla partir d’alguns aspectes presents a la pauta, com ara: “Abans de la 

lectura no esperava que/ ja m’esperava que...”, “He estat intrigat per saber el final". De la seva 

verbalització en deriva la frase que escriu en la valoració posterior: “No sabia que el final acabaria 

així”. És remarcable com aquesta expressió i l’expansió de la investigadora (torn 57) provoquen 

una reflexió interessant de la Binta (torns 60 i 62): 

 

Taula 127. Discussió 1 (Neda-que-neda) – Grup 1 

Fragment - Ús de la pauta/ hipòtesis 

52. Dani: No no no sabia que acabaria bueno no↓ m’ha agradat perquè parla d’animals del 

mar↓_vol fer ús de la pauta 

53. I: No sabies que (..) no et sento no sabies que- 

54. Dani: Que acabaria així _amb la pregunta de la I ha acabat l’argument de la pauta 

55. I: No sabies que acabaria així no↑us ha passat als altres això↑_intenció d’expandir 

respostes 

56. Tots: SÍ  

57. I: Hi esteu d’acord o no hi esteu d’acord↑ 

58. Tots: SÍ 

59. Roger: No 

60. Binta: JO PENSAVA QUE ACABARIA jo pensava que acabaria que que que un caçador ai 

un caçador_influència de les lectures prèvies a l’hora de fer hipòtesis 

61. Tots: @ 

62. Binta: UN PESCADOR un pescador vindria a a:: pescar ((@)una tonyina) _influència de 

les lectures prèvies a l’hora de fer hipòtesis 
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En la darrera aportació de la seqüència anterior, la Binta exposa la seva hipòtesi sobre possibles 

finals que responen a la seva experiència lectora, als relats en què un caçador o un pescador 

prenen un paper destacat en la resolució del conflicte. Una verbalització que es veu impulsada per 

la proposta compartida que deriva de la pauta, que precisament recull aspectes que pretenen 

impulsar aquest tipus de reflexions sobre la formulació d’hipòtesis.  

 

Cal considerar que en cap dels textos inicials apareixien reflexions en referència als propis 

processos lectors. Fet que ens porta a pensar en el paper de la pauta en aquest sentit.320 La 

situació anterior és una mostra de com els alumnes incorporen aspectes de la pauta en converses 

i escrits, encara que la seva formulació no sigui exactament com la del recurs, i com aquestes 

idees permeten expressar qüestions més precises sobre la recepció lectora.  

 

En resum, la pauta té poca incidència directa en els escrits, és a dir, trobem poques idees copiades 

literalment. No obstant, les qüestions d’aquest material apareixen amb freqüència en els textos, 

expressades de diferent manera. Hi ha un grup d’alumnes que la fan servir de manera freqüent a 

l’hora d’escriure, que els dóna seguretat i els permet centrar la seva mirada en els aspectes de 

l’obra. Es tracta, però, d’un nombre reduït d’alumnes que va disminuint a mesura que avancen les 

sessions. L’ús de la pauta es produeix de maneres diferents, que poden suposar diversos graus de 

reflexió. En una gradació de complexitat trobem:   

 
─  Els més simples: l’ús d’elements proposats a la pauta per valorar-los positivament o 

negativament (“Els personatges m’han agradat”) o la còpia literal d’una frase (“M’ha 

costat d’entendre perquè feia servir paraules difícils”). 

 
─ Altres de més complexos: fer servir la pauta com a punt de partida de reflexions més 

elaborades (“Els dibuixos són molt de dibuixos animats” o “M’agradaria que tingués 

rodolins”) o unir diferents aspectes de la pauta per expressar processos lectors (“No sabia 

que el final acabaria així” o “quan has llegit el títol m’esperava una mica això”). En alguns 

casos l’ús de la pauta durant la conversa impulsa aquest tipus de reflexions. 

 

Són especialment interessants les qüestions de la pauta que els alumnes verbalitzen, encara que 

es tracti d’un percentatge menor, ja que esdevenen el punt de partida per expandir les reflexions. 

Concretament, els aspectes sobre les hipòtesis lectores, per exemple, apareixen arran de l’ús de la 

                                                           
320 Vegeu comparativa amb els textos inicials al capítol 10. 
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pauta i són aportacions que mostren una certa capacitat reflexiva. En molts casos les propostes 

del recurs s’interioritzen i apareixen en formats diversos en el transcurs de les converses. 

 

9.2. ÚS DE LA PAUTA DURANT LA CONVERSA  

Per poder observar de quina manera el recurs de la pauta influeix les converses, en aquest 

subapartat es valoren els aspectes següents: 

 
1.     Com els alumnes i la investigadora usen aquesta eina durant les converses. 

2.  El tipus d’idees que apareixen i la forma que prenen en els intercanvis orals. 

 
Es fa difícil mesurar amb exactitud la incidència de la pauta en la conversa perquè les idees es van 

construint entre més d’un alumne i amb la influència de factors diversos. En qualsevol cas, es pot 

afirmar que els arguments de la pauta apareixen de manera recurrent al llarg de les diferents 

converses per part dels alumnes i de la investigadora. Així doncs, es parla sobre els dibuixos, els 

personatges, el títol o el final, elements que s’incorporen plenament en la dinàmica de la 

conversa, com ja s’ha constatat en anteriors capítols. Tanmateix, en molts casos les idees de la 

pauta es pronuncien amb modificacions, de manera que realment esdevenen un punt de partida 

que cadascú interioritza i transforma per expressar la seva reflexió lectoliterària. 

 

Hi ha diverses situacions en què els alumnes verbalitzen idees de la pauta. Per exemple, l’Ayoube 

comenta qüestions sobre el text fent referència a La lluna d’en Joan: “Que a:: el text és molt 

divertit” (taula 30, torn 42), un aspecte que llegeix directament del recurs (“El text és divertit/ 

bonic/trist...”) i sobre el qual la investigadora mostra la seva desaprovació en relació a l’àlbum 

que es comenta. Aquest fet provocarà que ell mateix canviï la seva posició usant el terme “trist” 

(torn 49), que també és present a la pauta, com a tercera opció dins la frase, i que sembla més 

adient en referència a aquesta obra. És freqüent que el mateix alumne anomeni elements que li 

agraden, que es troben a la pauta, com ara el títol: “(...) i també m’ha agradat el títol” (taula 49, 

torn 285). Altres companys també fan comentaris usant termes d’aquest recurs, com ara en Gabi, 

que afirma oralment “a mi m’ha agradat el conte perquè ha tingut un final feliç” (taula 3, torn 64); 

un aspecte que comenta habitualment en converses i escrits però que no utilitzava en les 

valoracions inicials,321 fet que ens indica la influència que pot haver exercit la pauta en aquest cas. 

L’Adrià usa un mot que es troba en el recurs (“Les aventures són molt/ poc emocionants”) durant 

                                                           
321 Vegeu valoracions inicials i finals de les obres rellegides al capítol 10. 



440 

 

la conversa sobre La lluna d’en Joan, encara que la seva expressió no conté l’afirmació exacta del 

material: “A mi m’agraden els contes més emocionants” (taula 29, torn 68).  

 

Els comentaris sobre les il·lustracions apareixen amb freqüència, sigui per valorar-ne les qualitats, 

seleccionar una imatge o explicar la funció que poden fer a l’hora de transmetre significats. Es 

tracta d’aspectes que deriven de les propostes de la pauta de manera més o menys explícita, com 

s’ha anat veient al llarg de diversos fragments, per exemple a la taula 34 (apartat 8.1.5), en què la 

Cristina selecciona una imatge, o a la taula 6 (apartat 8.1.1), en què en Roger comenta que no li 

agraden els dibuixos. Hi ha algun cas més explícit en el grup 2, quan la Tatiana pronuncia, referint-

se a Dos fils, una qüestió pràcticament idèntica a la que consta a la pauta: “Que els dibuixos 

m’han ajudat a entendre” (torn 174; annex 8.2.B). Una idea que verbalitza, però que no escriu en 

la producció final. 

 

Observant el conjunt de les converses ens adonem que la pauta resulta d’utilitat com a eina 

orientativa pels alumnes però també per a la mediadora, que la fa servir molt sovint com a guia o 

suport per iniciar temes i fomentar una mirada concreta a determinats elements de l’obra. Ara bé, 

tant la investigadora com els alumnes fan seves les idees proposades a la pauta i les exterioritzen 

de manera modificada. La mediadora usa de manera freqüent el recurs per iniciar temes de 

debat. En són exemple les intervencions sobre el final (“Diuen el text és trist però el final↑”) (torn  

62; annex 8.1.D); sobre el títol (“Quan hem començat a llegir quan hem començat a llegir el títol 

pensàveu que això passaria↑”) (torn 55; annex 8.1.C) o sobre les imatges (“I els dibuixos↑ què en 

pensem dels dibuixos↑”) (torn 87; annex 8.1.D).  

 

Convé remarcar que es tracta d’un recurs compartit entre alumnes i investigadora, fet que pretén 

promoure una concepció oberta de l’aprenentatge perquè la participació pugui ser una mica més 

igualitària. Es tracta d’intentar defugir la idea d’un adult que disposa dels materials amb 

preguntes i respostes, que és l’únic coneixedor dels temes sobre els quals es vol conversar, i 

fomentar que els recursos estiguin a l’abast de tots. D’aquesta manera els alumnes es poden 

adonar que moltes de les qüestions que la mediadora planteja són les mateixes que ells tenen a 

l’abast, recollides a la pauta. 

 

En definitiva, les característiques d’aquest recurs, pensat per orientar i no per avaluar, semblen 

facilitar l’inici dels intercanvis que es produeixen durant una conversa. Els alumnes es mostren 

tranquils davant la possibilitat d’utilitzar aquesta eina, fet que pot afavorir, en certa manera, la 
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seva expressió. La pauta ofereix les eines perquè puguin començar a usar alguns termes 

específics, que podem considerar com a metallenguatge literari, de manera que puguin pensar en 

les obres i siguin més precisos a l’hora de considerar els aspectes relacionats amb la configuració 

de l’àlbum i amb la seva recepció lectora.  

 

9.3. RECAPITULACIÓ: LA PAUTA D’ARGUMENTS 

A l’inici d’aquest capítol sobre la pauta d’arguments es plantejaven uns objectius específics, que 

reprenem per tal d’exposar, en cada cas, algunes qüestions destacables, a manera de conclusions 

parcials. 

 

1. En primer lloc, volíem comprovar el grau d’incidència de la pauta en les reflexions i les 

valoracions, orals i escrites, dels alumnes (qui usa aquest material i de quina manera). 

 
El grau d’incidència directa de la pauta (d’arguments copiats literalment o de manera 

modificada) és en general poc destacable. En els textos sobre les dues darreres obres 

compartides les idees de la pauta no apareixen directament en cap dels escrits, bàsicament per 

dos motius: la incorporació dels temes de la pauta de manera més indirecta durant la discussió 

(després d’haver interioritzat la dinàmica) i les característiques dels àlbums, que han fet que 

apareguin qüestions específiques que no són presents a la pauta. 

 

 El nombre d’alumnes que van a mirar la pauta mentre escriuen, és a dir, que utilitzen aquest 

recurs directament, va disminuint en les diferents intervencions (de 6 a 0); de manera que en les 

dues darreres sessions no hi ha cap alumne que consulti la pauta a l’hora de fer la tasca escrita. 

Alguns d’ells, com la Maroua o l’Ayoube, la fan servir de manera recurrent i aquest fet els dóna 

tranquil·litat i els permet fer textos més llargs. 

 

Des d’una òptica qualitativa, el recurs serveix de suport i promou reflexions escrites interessants 

sobre processos lectors o aspectes literaris. En aquest sentit, s’observen diverses formes d’ús de 

la pauta que desencadenen diferents graus de reflexió: 

 
─ Recull d’idees exactes quan copien una frase literal, com: “M’ha costat d’entendre perquè 

feia servir paraules difícils” (Ayoube). Aquesta situació és poc habitual però l’ús encertat a 

l’hora de copiar una idea, en relació a les característiques que presenta cada obra, mostra 
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la utilitat que pot tenir per expressar en paraules precises aspectes sobre els quals els 

seria més difícil pensar, parlar i escriure.  

 
─ La pauta com a punt de partida per iniciar reflexions. En aquest sentit, pot generar idees 

més reflexives com ara “Els dibuixos són molt de dibuixos animats” (que escriu en Roger a 

partir de la idea “Els dibuixos són...”) o idees molt simples com “El títol m’ha agradat” 

(Maroua), que sorgeixen de la valoració positiva o negativa dels aspectes que planteja la 

pauta. 

 
─ Ús de més d’un element de la pauta per fer reflexions sobre el propi procés de 

comprensió. És el cas de l’Íngrid que verbalitza i escriu: “que quan has llegit el títol 

m’esperava una mica això” (idea que sembla derivar de la pauta i de la pregunta que 

formula la investigadora a partir de les següents idees del recurs: “El títol m’ha servit 

per...” i “Abans de la lectura no esperava que/ ja m’esperava que...). Es tracta d’una 

qüestió més elaborada, més reflexiva.  

 

La presència de produccions escrites influïdes per la pauta que s’han verbalitzat o comentat 

durant la discussió (P+D) és molt escassa o nul·la. En relació a aquesta situació, trobem poques 

qüestions formulades exactament igual que la pauta i, en canvi, n’hi ha moltes que apareixen de 

manera recurrent al llarg de les diferents converses per part dels alumnes i de la investigadora. De 

fet, la mediadora la fa servir molt sovint com a guia o suport per iniciar temes i fomentar una 

mirada concreta a determinats elements de l’obra. Tant la investigadora com els alumnes fan 

seves les idees proposades a la pauta i les exterioritzen de manera modificada (comentaris sobre 

les seves opinions sobre el títol, el final o els dibuixos).  

 

El fet que sigui un recurs compartit, a l’abast dels alumnes i de la investigadora, facilita la 

participació de tots. Promou que els alumnes tinguin una mica més d’autonomia per guiar els 

temes a tractar, en contraposició a les propostes en què l’adult és l’únic coneixedor de les 

qüestions que es volen comentar.  

 

2. En segon lloc, preteníem valorar quin tipus d’idees de la pauta són més influents i les 

reflexions que generen. 

 
El tipus d’idees escrites que provenen de la pauta són, majoritàriament, per referir-se als dibuixos 

i al final, però gairebé totes les propostes del recurs apareixen en un o altre moment. Només hi ha 
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dues idees de la pauta que no s’usen: “Té coses per tocar, obrir...” i “S’assembla a un conte 

que...”. La primera perquè les característiques de les obres en general no ho permeten 

(exceptuant la textura de la coberta Dos fils) i la segona perquè requereix d’un procés de relació 

intertextual que, com s’ha vist en capítols anteriors, és més difícil d’elaborar. Les connexions amb 

altres ficcions apareixen en comptades ocasions durant les converses. Quan es produeixen és per 

incidència de la mediació o perquè la naturalesa de l’obra ho impulsa (com en el cas de la versió 

dels tres porquets).  

 

Les aportacions de la pauta que es refereixen al propi procés lector o al possible destinatari de 

l’obra són decisives per fer aflorar aquestes reflexions, que no apareixen en els textos inicials 

(com es recull en el cap. 10). Tanmateix, es tracta de qüestions que no tenen una incidència 

generalitzada. Ens referim, per exemple, a les idees “Abans de la lectura no esperava/ja esperava 

que...”; “La història és per a nens petits” o “El títol m’ha servit per...” que en alguns casos es 

comenten oralment i provoquen reflexions escrites com ara:  “Quan hem començat a llegir el 

m’esperava una mica que passés allò perquè com que el títol deia QUI M’HA FET AIXÒ AL CAP per 

això m’he pensat una mica això que buscava qui era” (escrita per l’Íngrid)  o “Veig que [és] un 

conte una mica de nens petits” (escrita per en Roger). En aquest sentit, també generen altres 

idees que es comenten i no s’anoten. N’és una mostra clara la situació transcrita a la taula 127, en 

què l’expressió, per part d’en Dani, d’una idea de la pauta (“No sabia que acabaria així...”) suscita 

la reflexió de la Binta sobre les seves hipòtesis lectores, relacionades amb les seves lectures 

prèvies (“JO PENSAVA QUE ACABARIA jo pensava que acabaria que que que un caçador ai un 

caçador [...] UN PESCADOR un pescador vindria a a:: pescar”). Tal com s’ha comprovat, la pauta és 

usada de formes diverses i permet diferents nivells de reflexió.  

 

En definitiva, la pauta dóna paraules que, òbviament, són l’element indispensable per poder 

desenvolupar la capacitat de raonament. En aquest cas, el recurs permet que els alumnes puguin 

començar a usar alguns termes literaris, que els ajudin a centrar la mirada en els aspectes 

relacionats amb la configuració de l’àlbum i a qüestionar-se el seu procés lector.  

 

3. Per últim, ens plantejàvem constatar si hi ha aspectes comuns o canvis rellevants pel que fa 

a l’ús de la pauta d’arguments en la proposta en petit grup (projecte pilot) i en gran grup 

(recerca actual). 
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Convé recordar que en les dues propostes la pauta d’arguments manté gran part de les idees però 

varia en dues qüestions: en el primer cas (projecte pilot) s’inclou un exemple de valoració d’un 

àlbum, que es mostra poc eficaç, i en la recerca en gran grup s’elimina aquest exemple i 

s’incorporen tres idees sobre el títol.322  

  

El grau d’incidència directa de la pauta en els escrits és molt semblant en els dos casos, per tant 

representa un percentatge menor (al voltant d’un 13%). En les dues propostes (petit grup i gran 

grup) es produeixen situacions similars:  

─ En primer lloc, els alumnes se sorprenen de poder disposar lliurement del material i 

pregunten si podran copiar-lo. Tot i que en poden fer l’ús que considerin oportú, els 

alumnes incorporen les idees i la gran majoria no copien literalment les propostes, 

excepte en algun cas esporàdic i quan la idea connecta amb algun aspecte concret de 

l’obra. En les dues situacions es tracta d’un material que tranquil·litza els alumnes.  

 

─ En segon lloc, les idees de la pauta apareixen de manera recurrent en les discussions. Tant 

en el projecte pilot com en l’actual recerca, la mediadora en fa ús per encetar nous temes. 

En els dos grups hi ha molts comentaris sobre les il·lustracions, de manera general o per 

seleccionar un dibuix, i sobre el final. 

 
─ Per últim, el recurs es mostra eficaç perquè ofereix eines per iniciar l’expressió (i 

desenvolupar el pensament) sobre elements que configuren l’obra. Els alumnes es fixen 

en un dibuix, una frase o el final utilitzant vocabulari més específic. Les idees que 

parteixen de la pauta i es comparteixen oralment, de manera literal o modificada, en 

molts casos acaben derivant en reflexions interessants, per exemple: en el gran grup 

trobem idees sobre el procés lector (confirmació o refutació d’hipòtesis, taula 127) i en el 

petit grup, comentaris aprofundits sobre el tipus d’il·lustració (abstractes o realistes, taula 

125). 

 
Les diferències més significatives que es produeixen en aquest sentit són: 

 
─ En el petit grup hi ha més idees de la pauta que no apareixen en els textos. Recordem que 

en el cas del gran grup només hi ha dues idees que no tenen presència en els escrits i, en 

canvi, en petit grup n’hi ha set que no s’utilitzen.   

                                                           
322 Vegeu canvis en la pauta d’arguments a l’apartat 5.1.3 (cap. 5; part II). 
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─ En el gran grup hi ha alguns alumnes (pocs) que usen la pauta de manera recurrent en 

gran part dels seus escrits, mentre que en el projecte pilot cap alumne fa un ús tan directe 

i continuat del recurs. 

 

─ Com ja s’ha esmentat anteriorment, la conversa en petit grup és més influent. De la 

mateixa manera aquest format de discussió permet que apareguin qüestions que no eren 

a la pauta, com ara les referències al títol,323 que en la recerca actual s’han incorporat al 

recurs.  

 

─ En molts casos la pauta és el punt de partida per elaborar raonaments conjuntament 

entre dos o tres companys (vegeu, per exemple, les situacions de la taula 54, sobre el 

sentit de les il·lustracions, o de la taula 125, sobre les qualitats dels dibuixos). Les idees 

que es produeixen en aquestes situacions en el projecte pilot sempre acaben essent 

anotades per algun alumne;324 un fet que no sempre es produeix en el gran grup.  

 

 

 

 

 

                                                           
323 Vegeu taula 134 al proper capítol (apartat 10.2.2). 
324 En alguns casos, qui recull la idea és un alumne que ha participat directament en la formulació de la idea i en 
altres, es tracta d’un company que ha actuat com a oient. 
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10. UNA MIRADA TRANSVERSAL  

 

En aquest capítol s’analitza la seqüència completa de les activitats dutes a terme a partir dels dos 

àlbums rellegits: Dos fils i La lluna d’en Joan. Recordem que aquestes obres es llegeixen en les 

dues primeres sessions (en dues setmanes consecutives) i els alumnes n’escriuen la seva valoració 

sense haver fet cap activitat prèvia. Després, es rellegeixen, i formen part de les sis lectures amb 

les quals s’aplica la intervenció (conversa i pauta).325  

 

En aquest punt s’examinen els textos valoratius inicials, que els alumnes elaboren individualment 

just després de la primera lectura d’aquests dos àlbums, i es recuperen els escrits finals sobre les 

mateixes obres, per tal d’observar detalladament si s’han produït canvis i obtenir dades més 

exhaustives sobre el tipus de modificacions que pot haver generat la intervenció didàctica. El fet 

que l’elaboració de textos valoratius es repeteixi abans i després de la proposta didàctica i, 

sobretot, que es faci en referència als mateixos àlbums es planteja com una forma d’obtenir més 

evidències sobre el grau d’influència de les activitats proposades. Es considera que llegir les 

mateixes obres permet establir una comparativa més clara entre els textos elaborats abans i 

després de la intervenció, ja que s’eviten les modificacions provocades per les particularitats de 

cada àlbum. 

 

En els capítols anteriors s’han observat les influències de la intervenció didàctica (conversa i 

pauta) en les produccions finals dels alumnes, així com les característiques d’aquests textos 

valoratius. Tanmateix, en aquest moment es pot plantejar el dubte sobre la possibilitat que per a 

molts alumnes les discussions i la tasca d’escriptura final hagin estat, tan sols, oportunitats de 

reafirmació de les opinions inicials. En aquest sentit, es dirigeix una mirada transversal a tots els 

aspectes que configuren la intervenció des de l’inici, considerant els primers i els últims textos 

valoratius i també les converses i l’ús de la pauta en relació a les obres rellegides. Així doncs, 

aquesta mirada es du a terme amb els propòsits següents: 

 
1.   Explorar què implica el procés de relectura i com el viuen els alumnes en les dues 

situacions. 

2.  Conèixer la quantitat d’idees que es mantenen o varien en els dos textos (inicials i finals) 

referents a cada obra. 

                                                           
325 Vegeu disseny de la intervenció a l’apartat 5.2.2, concretament taules 6 i 7 (cap. 5; part II). 
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3.  Analitzar si varia la tipologia d’idees que expressen en els textos realitzats abans i després 

de la intervenció i en quin sentit. 

4.  Valorar fins a quin punt el canvi entre textos (inicials i finals) es deu a la intervenció 

didàctica, és a dir, a la conversa i a la pauta, a partir de l’exploració dels escrits d’alguns 

alumnes. 

5.  Observar si es produeixen canvis entre els textos inicials i finals elaborats pels alumnes del 

projecte pilot (petit grup) i pels participants en la recerca actual (gran grup). 

 
L’anàlisi es basa en el conjunt de textos inicials i finals del grup 1, però s’incorporen molts 

aspectes del desenvolupament de la intervenció didàctica en el grup 2 i en el projecte pilot. Es 

tracta de situacions significatives que matisen o complementen els resultats obtinguts.  

 

El capítol s’organitza a partir de quatre apartats principals: 

1.  En el primer, es comenta l’experiència de relectura a l’aula (10.1).  

2. En el segon, s’analitzen les dades dels textos inicials i finals sobre Dos fils, des de diferents 

perspectives: quantitat i tipus d’idees que difereixen, incidència de la intervenció i 

recorreguts d’alguns alumnes (10.2).  

3. En el tercer, s’analitzen les dades dels textos inicials i finals sobre La lluna d’en Joan, des de 

diferents perspectives: quantitat i tipus d’idees que difereixen, incidència de la 

intervenció i recorreguts d’alguns alumnes (10.3).   

4. En l’últim, s’inclou una recapitulació dels aspectes rellevants d’aquesta mirada transversal 

(10.4). 

 

10.1. L’EXPERIÈNCIA DE RELECTURA A L’AULA 

La relectura permet recuperar el plaer experimentat i aprofundir en la interpretació de les obres. 

Es tracta d’una pràctica poc habitual a les aules, que seria interessant fomentar a l’escola amb 

l’objectiu de promoure l’anàlisi distanciada i rigorosa de la creació, així com la capacitat de gaudir 

de la forma de l’obra. És freqüent que en el context escolar les lectures se succeeixin ràpidament i 

es valori especialment la quantitat d’obres llegides, més que la qualitat i la profunditat de les 

lectures fetes.326 

 

                                                           
326 Vegeu reflexions sobre aquests aspectes a l’apartat 1.1.4. “Lectura i relectura” (cap. 1; part I). 
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La relectura es pot plantejar, per exemple, proposant que els alumnes triïn l’obra a rellegir, 

potenciant així el record de les lectures realitzades. No obstant, en aquest cas s’han escollit dos 

àlbums que presenten un repte interpretatiu destacable, amb certes metàfores i simbolisme, i 

que semblen idonis per a la relectura. Així doncs, en aquest apartat es pretenen observar dues 

qüestions que estan estretament vinculades:  

 
1. Com els alumnes responen a l’activitat de relectura en gran grup i en petit grup. 

2. Quin tipus de comentaris sobre les obres emergeixen a propòsit de la relectura. 

 
Lewis, en la seva classificació dels tipus de lectors,327 exposa que: un signe inequívoc per 

evidenciar que un lector no disposa de sensibilitat literària és el fet que expressa “ja l’he llegit”, 

com a argument inapel·lable per desestimar la lectura d’una determinada obra (2008: 10-11). De 

fet, aquesta és la frase que pronuncien els alumnes del grup 1 quan se’ls presenta per primera 

vegada un àlbum que ja coneixen, Dos fils, per tal de fer-ne una nova lectura. Com hem vist en 

anteriors apartats,328 hi ha alumnes que manifesten el seu malestar per rellegir l’àlbum amb 

expressions com “ja el vam llegir” o “per què hem tornat a llegir aquest conte↑”, que apareixen 

en la conversa i en alguns textos. Aquesta situació contrasta amb la que es viu en petit grup, en el 

projecte pilot, en què les dues experiències de relectura són acollides amb entusiasme, com un 

privilegi que els ha estat atorgat.  

 

Tanmateix, convé esmentar que alguns alumnes del grup 1 comenten que els agradaria rellegir 

l’àlbum La tapeta que volia saber qui li havia fet allò al cap, una lectura que es produeix en la 

tercera sessió, és a dir, després d’haver fet la relectura de Dos fils, i provoca moltes rialles. És el 

cas de la Binta i la Maroua, que quan s’acaba la lectura comenten que els agradaria repetir-la, i 

també d’en Mohamed, que després d’escriure la seva opinió comenta a la investigadora: “Aquest 

sí que el volem repetir, el volem repetir”.329 Aquesta situació exemplifica que després del 

desconcert inicial davant la proposta de rellegir una obra, en situacions posteriors tenen present 

aquesta activitat i sol·liciten la relectura d’un àlbum que els engresca. En el cas de la relectura de 

La lluna d’en Joan, els alumnes no manifesten desaprovació, potser perquè ja no els sorprèn la 

situació de relectura o pel fet que aquest àlbum els sembla més interessant, com s’ha comentat a 

l’apartat  8.1.4, tot i que tampoc fan cap signe d’entusiasme.   

 

                                                           
327 Vegeu aquesta classificació a l’apartat 1.1.1 (cap. 1; part I). 
328 Vegeu apartats 7.2.2 i 8.1.2 sobre els textos i les converses en referència a l’àlbum Dos fils. 
329 Vegeu diari d’aula (annex 6) i torns 37 i 38 de la discussió (annex 8.1.C) en què es recupera la idea de la 
Maroua de tornar a llegir aquest àlbum. 
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Els alumnes del grup 2 també mostren la seva desaprovació pel fet de rellegir l’obra Dos fils. 

Davant de les expressions de malestar que manifesten, la investigadora els diu que és possible 

que tornar-lo a llegir els serveixi per entendre’l millor. Potser impulsat per aquesta idea, en un 

moment de la lectura, l’Aarón comenta que aquest conte no li sembla el mateix que es va llegir, 

sinó que ara s’assembla a un poema. Es tracta d’una reflexió que la investigadora voldrà recuperar 

durant la discussió (torn 17), en el moment en què ell mateix inicia aquest tema (torn 11): 

 

Taula 128. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 2 

Fragment - relectura 

11. Aarón: que:: semblava diferent el conte no no com abans 

12. I: Semblava que fos diferent↑ 

13. Aarón: Sí amb algunes coses 

14. I: Amb quines coses↑ 

15. Aarón: Amb això m:: 

16. Mar: És- (aixeca la mà) 

17. I: A més ens has dit abans que semblava un:: deies mentre ho llegíem 

18. Aarón: Un poema 

19. I: Per què ho deies això↑ O per què penseu- 

20. Aarón: Perquè semblava semblava molt a un poema això (fa un gest movent les mans) 

21. Martina: Perquè perquè s’assemblava [molt-] 

 

L’aportació de l’Aarón és compartida per la Martina, que també considera que el relat s’assembla 

a un poema (torns 20 i 21). Malgrat la dificultat que tenen per justificar la seva idea, tal com 

proposa la mediadora (torn 19), es tracta d’una reflexió interessant que transmet com la relectura 

els pot fer adonar dels aspectes constitutius del relat. En aquest cas, centren la mirada en el codi 

textual d’aquest àlbum que, certament, té un to poètic, pel fet de ser narrat de manera 

descriptiva, sense diàlegs, amb metàfores i usant onomatopeies.330 Aquests elements els poden 

semblar més propis de la poesia que de la narració. Els dos recolliran per escrit la idea de la 

relectura amb afirmacions com “la primera vegada que el vam explicar no el vaig entendre gaire 

però ara l’he entès més” (Martina) o “semblava un poema” (Aarón). Convé ressaltar que es tracta 

d’apreciacions que es produeixen en moments de lectura atenta, en què el que es conta ja no té 

tan interès, perquè el lector ja n’és coneixedor, i pren importància la manera com es transmet el 

relat.  

 

Més endavant, alguns alumnes del mateix grup reprenen el debat sobre què els pot aportar la 

relectura de l’àlbum. En Guerau i en Gil expressen que l’han comprès millor o que els ha semblat 

                                                           
330 Vegeu anàlisi de l‘àlbum a l’apartat 5.1.4.3 (cap. 5; part II). 
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diferent, en la línia del que apuntava la investigadora a l’hora d’explicar el motiu pel qual es 

rellegeix l’àlbum. No obstant, també hi ha qui manifesta el seu desacord sobre aquesta qüestió 

(torn 65): 

 

Taula 129. Discussió  2 (Dos fils) – Grup 2 

Fragment - relectura 

63. Guerau: Una cosa que jo jo l’altre cop no el vaig entendre gaire però aquest cop l’he 

l’he entès més 

64. I: Si↑ l’heu entès més↑ 

65. Mar: Jo continua sent igual 

66. Gil: Ha semblat diferent de l’altre dia 

 

En el cas de La lluna d’en Joan, no es troben referències tan explícites a l’acte de relectura. Els 

alumnes comenten que ja el coneixen, però no manifesten il·lusió ni malestar per aquest fet. 

Evidentment, tornar a llegir un àlbum ja no els suposa una sorpresa. Un dels aspectes destacables 

en referència a les possibilitats de la relectura es produeix en el grup 2 i ha estat recollit i 

comentat a l’apartat 8.3.2.1 (taula 71). Es tracta d’una discussió iniciada quan un dels alumnes, 

l’Aleix, recupera una idea que sorgia durant la primera lectura: “En el cementiri un dia vaig que ja 

el vam llegir aquest conte vam dir que aquí hi havia la mare enterrada” (torn 32). La manera de 

formular aquesta idea, fent explícit que ja la vam comentar durant la primera lectura,331 evidencia 

que la relectura pot ser una possibilitat perquè els alumnes reprenguin algunes qüestions per 

aprofundir en la seva comprensió o generar debat, com succeeix en aquesta ocasió. 

 

Per tant, a tall de conclusió, es pot establir que la relectura és una pràctica que sorprèn els 

alumnes, per la poca freqüència amb què es du a terme a l’escola, però al mateix temps, la 

sol·liciten, després d’haver viscut aquesta experiència, quan l’obra els interessa. A més, els ofereix 

el temps necessari per centrar la seva mirada en aspectes constitutius de l’obra, que en un primer 

moment passen desapercebuts. En aquest sentit, de les observacions es desprèn el supòsit que 

l’aplicació d’aquesta dinàmica, de manera regular, podria ajudar a desenvolupar la capacitat 

crítica dels alumnes.332  

 

El procés de relectura pot implicar diferències en la recepció, tal com s’ha pogut comprovar, 

perquè el lector pot prendre en consideració nous aspectes de l’obra. No obstant, molts dels 

canvis ocorreguts entre els textos elaborats abans i després de la proposta didàctica es deuen a la 

                                                           
331 Vegeu relat de l’experiència a l’apartat 5.2.2 (cap. 5; part II) o diari d’aula a l’annex 6. 
332 Vegeu alguns estudis que també apunten aquesta idea a l’apartat 1.1.4. “Lectura i relectura” (cap. 1; part I). 
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incidència de la intervenció. Per examinar amb més precisió aquest aspecte, en els apartats 

següents s’analitzen les valoracions inicials i finals de cadascuna de les obres llegides. 

 

10.2. DOS FILS (RELECTURA 1) 

En aquest apartat s’analitzen els escrits valoratius, elaborats en diferents moments, en referència 

a Dos fils. Es focalitza l’atenció en: 

 
1. La quantitat d’idees que persisteixen o canvien entre els textos inicials i finals. Un fet que 

podria indicar el grau d’incidència de la intervenció, en relació a aquesta obra (10.2.1). 

2.  La tipologia d’idees que apareixen de manera més freqüent en cada cas i els canvis que en 

aquest sentit pot haver generat la intervenció didàctica (10.2.2). 

3.  Els processos seguits per alguns alumnes a través dels seus textos (10.2.3). 

 

10.2.1. Idees dels textos inicials i finals: persistència o canvi? 
 
L’àlbum Dos fils és el primer que es rellegeix i, per tant, també es el primer sobre el qual els 

alumnes n’escriuen textos valoratius en dues ocasions diferents. Per comprovar la incidència de la 

intervenció, convé observar si en la producció final els alumnes mantenen les idees expressades 

en el seu primer text. Per fer-ho, s’han comparat els textos de cadascun dels alumnes,333 de 

manera que s’han establert tres grups d’idees: les repetides de manera exacta, les que difereixen 

per la forma en què s’han transmès però que mantenen el contingut i aquelles que són totalment 

diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333 Vegeu les idees repetides i les semblants en el recull de produccions finals de l’obra a l’annex 7.2.1.B. Hi ha un 
alumne, en Younes, que no assisteix a la segona sessió de lectura, de manera que no es té en compte en aquesta 
comparativa, ja que només es disposa del seu text inicial. 

10%

10%

80%

Gràfic 26. Comparativa textos inicials i finals 
Dos fils

Idees repetides

Idees semblants

(dif. formulació)

Idees diferents
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Les dades obtingudes en la comparació (gràfic 26) mostren que el percentatge d’idees repetides, 

de manera semblant o exacta, és força menor al que s’obté comptabilitzant les aportacions noves, 

és a dir, aquelles que no apareixien en el primers textos. Per tant, la relectura i les propostes 

didàctiques aplicades poden haver fet variar en gran mesura les valoracions inicials dels alumnes. 

 

Si observem el tipus d’idees que persisteixen, ens adonem que n’hi ha que mantenen la seva 

opinió de manera molt clara. La Marta, per exemple, repeteix un aspecte vinculat a les 

preferències personals. En la seva valoració inicial anota “No m’ha agradat com jugaven a futbol”, 

una expressió que es considera selecció d’un moment de l’obra (A2). Ara bé, en el text final 

repeteix aquesta idea però afegint-hi informació sobre els motius que la porten a fer aquesta 

apreciació, “No m’ha agradat quan jugaven a pilota i era futbol i el futbol no m’agrada”.334 

Aquesta ampliació es produeix perquè la investigadora li demana que expliqui perquè no li agrada 

aquest moment. És així com es pot entendre que les raons de la seva crítica provenen d’una 

qüestió personal intensa, que persisteix en els seus textos, encara que la forma d’escriptura no 

sempre sigui del tot clara. A més, convé esmentar que es tracta d’una idea que apareix només en 

els dos escrits d’aquesta alumna, fet que acaba d’evidenciar l’aspecte personal, gairebé íntim, de 

la seva opinió.335 Menys explícita és la valoració que fa la Maroua en els dos escrits: “No m’agrada 

el conte”. Es tracta d’una valoració genèrica classificada com a personal (B1), per la dificultat 

d’esbrinar les raons que la duen a fer aquesta afirmació. 

 

Hi ha opinions que s’escriuen gairebé de la mateixa manera en els dos textos, com les d’en 

Mohamed: “No m’ha agradat perquè surt poca lletra”. Es tracta del que s’ha considerat com una 

creença escolar que ell mateix comenta en la conversa, afirmant que “té poca lletra”, després 

d’una aportació d’en Roger que assenyala que el conte és “curt” (taula 10, apartat 8.1.2). En 

aquest cas, en Mohamed és l’únic que escriu aquesta qüestió, i que ho fa repetint-ne la forma: 

“surt poca lletra”. Quant als elements visuals, la Cristina expressa en les seves produccions que 

“els dibuixos són molt macos”. Convé recordar que ella és una de les alumnes que exposa la seva 

opinió, de manera recurrent, fent referència a les il·lustracions (vegeu apartat 7.3).  

 

                                                           
334 En el sentit contrari s’expressen quatre alumnes del grup 2, en Narcís, l’Aitor, l’Alexandra i en Marçal, que en 
els seus escrits finals destaquen en positiu que “jugaven a futbol” o “amb la pilota”. 
335 En el projecte pilot també hi havia una qüestió personal profunda que només una de les alumnes, la Clàudia, 
mantenia en els seus escrits. Es tracta de la referència a la imatge en què es mostra una dona amb un cubell de 
roba al cap i que ella selecciona perquè “ho fan al meu país" (vegeu apartat 8.3.2.1, taula 70). 
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Sobre aspectes vinculats a la trama o a la selecció d’accions, trobem les afirmacions d’en Genís 

que destaquen “No m’ha agradat perquè sempre fa el mateix camí”, un aspecte que escriu de la 

mateixa manera en el seu darrer text, i “M’ha agradat els camins estan en perill”, una idea que en 

la producció final manté però amb una formulació una mica més concreta, “M’ha agradat perquè 

eren camins perillosos”. L’Oleguer i la Patrícia, que seuen a la mateixa taula que en Genís, també 

utilitzen aquestes idees en algun dels seus escrits, però ell és l’únic que les anota totes dues en els 

dos textos (inicial i final). 

 

Hi ha un cas en què s’evidencia un canvi profund en la forma de l’escrit d’una idea que es manté. 

En Gabi recull en el seu primer text que l’obra no li agrada “per la muntanya”. Es tracta d’una idea 

difícil d’interpretar per la manca d’informació que ens aporta, més característica d’un apunt 

personal que d’un text complet. No obstant, en el seu darrer escrit, sobre aquest mateix àlbum, 

explicita la seva valoració negativa descrivint que “el seu pare i el seu germà no han sortit a la 

història”. Aquesta afirmació ens permet donar sentit a la seva primera idea escrita, ja que 

s’esmenta una situació que s’associa a la muntanya, que es veu representada en el moment en 

què el protagonista esmenta que el seu pare i el seu germà han marxat, precisament, darrere les 

muntanyes.336 Probablement és capaç d’especificar la seva idea en el segon text, encara que 

aprofundeixi poc en la valoració, pel fet que es tracta d’un tema comentat durant la conversa 

(vegeu apartat 8.1.2). 

 

Un alumne, l’Àlex, destaca el baobab que apareix a l’àlbum. Inicialment anomena un moment de 

l’acció, que representa una situació agradable en què el protagonista es retroba amb l’avi: “I m’ha 

agradat quan han arribat al baobab”. No obstant, en el seu escrit final anota: “M’ha agradat 

l’arbre baobab”. Una qüestió més pròpia de l’apreciació d’un element singular dins la història, que 

s’ha comptat com a idea semblant, però amb diferent formulació. En la mateixa situació trobem 

l’afirmació de l’Ayoube sobre els paisatges. La seva primera producció és difícil d’entendre (“No 

m’ha agradat tant el el conte els paisatges”), però en el darrer text especifica que li agraden els 

paisatges. Per tant, sembla referir-se a la mateixa idea inicial si considerem que en el primer cas hi 

manca un “com” (“No m’ha agradat tant el conte [com] els paisatges”). És possible que s’hagi 

                                                           
336 Vegeu imatge d’aquest moment de l’obra Dos fils a l’annex 4 (imatge 3). En el grup 2, un alumne fa referència 
a aquesta idea en el seu primer text: “No m’ha agradat perquè el seu pare i el seu germà se n’havien anat a un 
altre país” (Aitor). Es tracta d’un aspecte que s’explicita i s’amplia durant la conversa, en què el mateix alumne 
comenta que potser són a “Inglaterra” (vegeu taula 68, torn 49). 
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deixat aquest terme, sobretot si tenim en compte que també repeteix l’article “el”, dos errors 

d’un mateix tipus si seguim la classificació d’ortografia natural.337 

 

Tres alumnes repeteixen en els seus dos escrits idees sobre la selva que també es produeixen 

durant la conversa. Tanmateix, cal remarcar que la forma de la seva expressió resulta més 

concreta en la producció final. La Patrícia és qui en el primer text anota “M’ha agradat molt la 

selva” i en la producció final, “M’ha agradat el dibuix de la selva”. Es tracta de la mateixa idea, 

però el fet que en el darrer escrit es refereixi explícitament al dibuix prové directament de la 

intervenció didàctica, és a dir, de la conversa i de l’ús de la pauta. En Dani en la valoració inicial 

posa l’atenció en “els animals de la selva” i en el text final també aprecia “el dibuix de la selva”. En 

la mateixa línia, l’Oleguer modifica la seva afirmació sobre aquest aspecte. En el primer text escriu 

“M’ha agradat perquè ha passat per la selva”, un fet que destaca un moment de l’obra vinculat a 

l’escenari, i en el seu darrer escrit transforma aquesta idea centrant la mirada en l’aspecte visual 

(“la selva era molt maca”). En els tres casos, es manté la idea sobre el mateix element, que també 

apareix en la conversa; ara bé la idea inicial es modifica per mostrar de manera més evident 

l’apreciació estètica.  

 

En resum, s’evidencia que hi ha poques opinions que es mantenen en els dos textos (20%). Les 

idees que persisteixen semblen anar molt relacionades amb els aspectes personals (per exemple, 

el judici que fa la Marta sobre el futbol), amb alguna creença escolar (per exemple, la idea sobre 

la presència de “poca lletra” que escriu en Mohamed) o amb imatges i situacions concretes (per 

exemple, la referència al moment en què “els camins són perillosos”, que expressa en Genís, o als 

dibuixos, que escriu la Cristina). 

 

Les idees que es modifiquen mostren com la intervenció didàctica també incideix en aspectes 

subtils, que representen un canvi pel que fa a la precisió amb què es formula la pròpia opinió, a 

més de les modificacions absolutes que representen un 80%. Com s’ha pogut comprovar, molts 

d’ells escriuen de manera més concreta la seva opinió: usant el terme “dibuix”, que especifica el 

motiu pel qual se selecciona un element com ara la selva, o bé amb explicacions més elaborades, 

com les d’en Gabi per referir-se a un episodi concret de l’obra, en què dos personatges no 

apareixen. 

                                                           
337 Error del tipus 1 de repetició o omissió de termes segons la classificació de CODINA, F. i FARGAS, A. (1991). 
Proposta de classificació dels errors d’ortografia: Eumo Editorial. Classificació basada en la proposta del pedagog 
Alexandre Galí. 
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En aquest punt, convé focalitzar l’atenció en el tipus d’idees (en referència als elements 

constitutius de l’obra, als aspectes personals i al fet literari) que contenen els textos inicials i finals 

i comprovar els motius dels canvis, des d’una òptica qualitativa. 

 
 
10.2.2. Tipologia d’idees dels textos inicials i finals: influència de la intervenció? 
 
El primer gràfic (27.A), que hi ha a continuació, mostra la tipologia d’idees que els alumnes 

escriuen en les valoracions inicials sobre Dos fils. Més avall, trobem el gràfic 27.B (reproducció del 

gràfic 2 analitzat a l’apartat 7.2.2), que conté les dades referents al tipus d’idees dels textos finals. 

Es mostren els dos gràfics consecutius amb l’objectiu de poder comparar els canvis ocorreguts 

entre les produccions inicials i finals sobre aquest àlbum.  

 

En primer lloc, convé esmentar que 17 alumnes elaboren el primer text sobre Dos fils i que, en el 

seu conjunt, les produccions inicials recullen 49 idees. En les produccions finals, en canvi, es fan 

16 escrits, perquè en Younes no assisteix en la segona lectura de l’obra, i en global les valoracions 

contenen 57 idees. D’aquesta dada se’n desprèn que els darrers textos contenen una major 

quantitat d’idees, tot i tenir una producció menys. Aquest fet, però, no ofereix informació sobre la 

tipologia d’aquestes idees, un aspecte que recullen els gràfics següents i que convé examinar de 

manera més detallada. 

 
 

Gràfic 27.A.  Tipus d’idees dels textos valoratius inicials sobre Dos fils 
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Gràfic 27. B. Tipus d’idees dels textos valoratius finals sobre Dos fils 

 

 

Podem observar que la majoria d’idees dels textos inicials s’inclouen en la categoria de selecció 

d’una acció o moment de la història (A2). Formen part d’aquest grup expressions com ara: “No 

m’agrada que anés el seu avi”, “M’ha agradat el seu camí” o “No m’ha agradat perquè arribava a 

la seva casa de nit”. Es tracta d’idees que poden tenir connotacions personals o morals, però que 

es classifiquen en aquest apartat per la manera com s’expressen, destacant accions que es 

produeixen durant la narració. Són aspectes que requereixen poca reflexió sobre els elements 

literaris i que estan directament vinculats a les tasques més pròpies d’un resum, encara que en 

aquest cas no cal que la tria de passatges es faci segons la rellevància de l’acció en la història, sinó 

en funció de la pròpia opinió. Malgrat que en els darrers escrits hi apareixen algunes d’aquestes 

qüestions, la reducció sembla significativa (de 16 a 6). 

 

En els textos finals, en canvi, hi ha una presència més elevada d’idees sobre les il·lustracions 

(A4.2). Algunes d’aquestes qüestions es deuen al fet que els alumnes precisen la seva formulació i 

utilitzen el terme “dibuix” per especificar la seva valoració. És el cas d’idees que hem vist 

anteriorment, en què els alumnes passaven de citar la selva, en el seu primer text, a esmentar el 

dibuix d’aquest espai, en la producció final. No obstant, la majoria d’idees d’aquest tipus que es 

recullen són per valorar les característiques de la il·lustració de manera global (“dibuixos estranys 

i no gaire clars”, “foscos” o “macos”); la textura de la coberta, un aspecte paratextual que es 

comenta durant la conversa (vegeu taula 17, apartat 8.1.2), o la forma de representació del cel, 

que també apareix en la discussió (vegeu taula 15, apartat 8.1.2 o taula 86, apartat 8.3.3.4). El fet 
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que el pas del temps es representi clarament a través de la il·lustració és un aspecte característic 

d’aquesta obra,338 que també es comenta en les discussions del segon grup i del projecte pilot. En 

la taula següent es transcriu un fragment de conversa del grup 2, en què es comenten les 

tonalitats del cel a petició de la investigadora: 

 

Taula 130. Discussió  2 (Dos fils) – Grup 2 

Fragment – Codi visual en la transmissió del pas del temps  

129. I: Però aquest cel és sempre igual↑ 

130. Tots: NO 

131. Marçal: No és perquè a la nit és fosc 

132. Tatiana: Aquest m’agrada molt 

133. Marçal: El cel groc↑hi ha el cel groc 

134. I: Per què fan el cel aixís↑ 

135. Marçal: Perquè sigui més maco 

136. Gil: Perquè s’està fent de nit 

137. Guerau: Perquè sigui [més romàntic↑] 

138. Mar: [Però per què] el tenen ben ben groc↑ 

[...] 

184. Gil: Que::a :: que:: el llibre aquest també penso que el cel és massa groc 

 

Es tracta d’una reflexió que mostra, en alguns moments, que els alumnes aprecien el dibuix com a 

forma d’expressió de la temporalitat (torn 136). Quatre alumnes del grup 2 anoten l’aspecte 

visual del cel, encara que no siguin capaços d’escriure la idea amb gaire profunditat, ja sigui per 

comentar que els agrada la seva representació, com l’Aarón, o per valorar negativament que sigui 

de color groc, com en Marçal, la Meriem o en Narcís. Aquests darrers recullen el desconcert 

expressat durant la conversa que, en certa manera, queda sense respondre (torns 138 i 184). Hi 

ha cinc alumnes que valoren de manera més genèrica les il·lustracions amb frases com “estan ben 

fets” o “són lletjos”.  

 

En el projecte pilot també hi ha alumnes que s’adonen que en aquest àlbum les tonalitats del cel 

transmeten temps narratiu. La Paula és qui valora positivament la qualitat de la il·lustració i 

comença una reflexió que acabarà de formular en Marc (taula 131, torns 59 i 60). La construcció 

conjunta de la idea provoca que els dos valorin per escrit el fet que les il·lustracions transmetin la 

temporalitat del discurs: “El que m’ha agradat molt era lo que quan es llevava el cel era clar i 

després s’anava fent fosc” (Paula) i “...perquè quan deia que era de nit feia el dibuix de nit” (Marc) 

(Amat, 2010: 37): 

                                                           
338 Vegeu l’anàlisi d’aquest àlbum a l’apartat 5.1.4.3 (cap. 5; part II). 
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Taula 131. Discussió Projecte pilot (Dos fils) – Grup A 

Fragment- Codi visual en la transmissió del pas del temps  

59. Paula: Lo-lo què està molt ben dibuixat és que- que com que deien que era una mica 

més la tarda que el cel ja el fan així:: d’aquests colors en canvi mireu quan surt (..) quan 

surt és tot clar i a mesura que va fent el seu camí per exemple 

60. Marc: Es va fent fosc↓ 

61. Paula: Veieu aquí (..) mireu aquí (assenyala les pàgines) ja és ben fosc o sigui ha passat 

tot el dia i encara corria@ 

[...] 

71. Marc: A mi també m’ha agradat molt això que ha dit la Paula que- que al dematí era 

ben clar i a- a mesura del dia s’anava fent fosc 

 

Un altre canvi important entre els textos inicials i finals del grup 1 fa referència a les idees sobre el 

desenllaç d’aquest àlbum, que passen de 0 a 6 (gràfics 27.A i 27.B) en l’interval en què es du a 

terme la intervenció didàctica. Aquest canvi es deu a l’ús de la pauta, que inclou idees sobre 

aquest element, i també al desenvolupament de la conversa. En les darreres produccions 

s’esmenta el desenllaç per valorar-lo de formes diverses (vegeu apartat 7.2.2), però són 

especialment rellevants les qüestions que comenten que al final “li falten coses” o que els 

agradaria que “acabés amb un final feliç”. Idees que deriven de la conversa que es recull a la taula 

11 (apartat 8.1.2). Aquestes qüestions sorgeixen d’una mirada atenta a un dels aspectes 

característics d’aquest àlbum i emergeixen a causa de les propostes didàctiques aplicades.  

 

Les incomprensions del final obert i les reflexions que aquest aspecte genera també són freqüents 

en la conversa del grup 2. A continuació se’n reprodueixen alguns fragments com a mostres 

interessants d’aquest aspecte: 

 

Taula 132. Discussió 2 (Dos fils) – Grup 2 

Fragment- Final obert i relacions intertextuals 

198. I: El final [què en penseu sobre el final↑] 

199. Mar: [Una mica més colors] 

200. Guerau: No m’ha agradat 

201. Aitor: No 

202. I: No us agrada↑ 

203. Anna: No perquè és que sembla com que que hagi de continuar 

[...] 

210. Mar: Quan diu i encara no és la fi vol dir que encara continuarà tots els dies 

211. Guerau: UNA COSA (alça el braç)  

212. I: Mireu què diu la Mar mireu què diu la Mar digue’ns-ho si us plau↓ 

[...] 
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216. Mar: Vol dir que que continuarà fins tota la seva vida↓ oi↑ 

217. Guerau: Una cosa 

218. I: [No ho sé podria ser] 

[...] 

221. Gil: quan s’acabi podria posar continuarà com en:: 

222. Marçal: De Pokémon- 

223. Gil: XX el barret de palla↓ 

[...] 

229. Aitor: Com una d’això de l’avi 

230. Gil: Hi deuen haver una col·lecció de llibres de XXX (mirant a la Mar) 

231. I: [Com una història de l’avi↑] (mirant a l’Aitor que es troba al seu costat) 

 

En la taula anterior observem que l’Anna és qui estableix que l’obra “sembla que hagi de 

continuar” (torn 203), idea que ella mateixa anota, diferenciant l’opinió de la justificació 

mitjançant un punt: “No m’ha agradat gaire el final. Perquè semblava que hagués de continuar”. 

La Mar cerca una confirmació sobre la seva interpretació d’un moment final (torns 210 i 216) i, 

malgrat que la investigadora li fa repetir la idea, potser la poca concreció que obté en les 

respostes provoca que no inclogui aquest aspecte en la seva valoració. Del torn 221 al 223 

s’evidencien les connexions mediàtiques que estableixen amb el fet que l’obra pugui continuar 

(vegeu taula 92, apartat 8.3.3.5). Aquests intercanvis orals també influeixen les produccions 

escrites d’en Marçal, que manifesta que no li agrada el final, i d’en Gil que escriu “El final 

semblava que no s’acabés”.339  

 

El darrer fragment de la taula 132 conté dues reflexions interessants. La primera fa referència a 

una connexió entre el tipus d’històries que explica un personatge de l’obra, l’avi, (que “a vegades 

deixa a mig explicar”) i el tipus de relat que es llegeix, que conté un final obert (torn 229). Es 

tracta d’un paral·lelisme que denota una certa reflexió metaliterària, una incipient relació de la 

literatura que hi ha dins la literatura. La segona és la idea sobre la possible existència d’una 

col·lecció de llibres en què la història del personatge es pugui anar desenvolupant (torn 230). 

Aquestes qüestions entronquen amb el que succeïa en un dels grups del projecte pilot, que 

discutia sobre la possible continuïtat de l’obra. Després d’imaginar el passat de l’avi en un altre 

país, relacionant aquest fet amb la situació que viuen el pare i el germà del protagonista, 

proposen altres desenllaços feliços (taula 133, torns 63 i 65), que responen a les seves lectures 

                                                           
339 En els primers textos d’aquest grup d’alumnes, només en David es referia al final per expressar-ne la seva 
valoració negativa, en un text molt confús. “No m’ha agradat però 1 cosa si del paisatge i al final no m’agrada i el 
segon tampoc m’ha agradat tot el conte no m’agrada però una pàgina sí”. 
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prèvies, i estableixen connexions amb la idea que les ficcions puguin tenir una “segona part”, un 

fet que la Cèlia associa únicament a les pel·lícules (Amat, 2009: 70): 

 

Taula 133. Discussió Projecte pilot (Dos fils) – Grup B 

Fragment- Sobre el desenllaç 

63. Miquel: Doncs al- al final: potser també el seu pare i el seu germà potser també 

tornen↓ 

64. Pep: La meva mare XXX 

65. Cèlia: A- a- a la segona part del conte potser tornen els seus germans carregats de 

diners d’or: 

66. Xell: Jo ja ho crec: 

67. Pep: Però és que- però és que no- no sabem la segona part↓ 

68. Miquel: És que no n’hi ha cap↓ no existeix↓ 

69. Cèlia: No perquè: ja: només existeix a les pel·lícules 

 

Retornant a l’anàlisi del grup 1, trobem que també hi ha més presència d’apreciacions globals de 

l’obra (A1) en els textos finals. La majoria d’idees fan referència al fet que l’àlbum és “curt” o 

“avorrit”. Aquestes qüestions deriven de diferents moments de conversa (vegeu taules 10 i 12, 

apartat 8.1.2). També hi ha aspectes que es veuen influïts per la pauta de manera directa o en el 

seu ús durant la discussió, focalitzant l’atenció en les “aventures” de l’obra o en les sensacions 

que provoca (“divertit”, “és com una tristesa”). Als textos inicials hi ha quatre apreciacions que 

esmenten algunes d’aquestes idees: sobre el fet que l’àlbum és “curt” (Alba), “avorrit” (Adrià), 

“divertit” i “maco” (Àlex). Convé ressaltar que cap dels alumnes que usaven algun d’aquests 

termes en la seva valoració inicial el manté en el seu darrer text; és més, fins i tot hi ha qui canvia 

la seva visió, com l’Adrià que exposa inicialment que és “avorrit” i al final que és “divertit”. A més, 

durant la conversa el terme “avorrit” l’expressa per primer cop en Gabi, que no feia referència a 

aquesta qüestió en el seu primer text. 

 

La quantitat d’expressions sobre els personatges o elements concrets (A7) es manté. En les 

produccions inicials es fa referència al tren de joguina, al baobab i als animals de la selva. Alguns 

d’aquests aspectes es comenten durant la lectura inicial, un moment en què els alumnes 

demanen aclariments, per exemple, sobre què és un baobab.340 En les primeres produccions 

també hi ha dues idees sobre el nom del protagonista (Cristina i Ayoube), una qüestió que els 

alumnes comenten mentre es llegeix, exclamant que no l’havien sentit mai. Es tracta de qüestions 

que tenen una certa vinculació amb els aspectes personals que no tenen presència en els textos 

                                                           
340 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 



462 

 

finals. En els escrits que s’elaboren després de la relectura hi ha tres idees que esmenten 

directament els personatges, un terme que no apareixia en els primers textos i que deriva 

directament de l’ús de la pauta. A més, també trobem una idea en què s’exposa que “hi ha 

personatges estranys com el gos” (Roger), un tema que es comenta al final de la conversa. 

Finalment, s’inclouen en aquest apartat dues qüestions repetides del text inicial, comentades 

anteriorment: sobre el baobab (Àlex) i sobre el pare i el germà del protagonista (Gabi).  

 

En referència al títol (A8), també hi ha més idees en els darrers textos (passen de 3 a 5), dues de 

més explicatives, en què s’exposa la relació entre el títol i el contingut de l’obra, i tres que 

mostren la seva crítica negativa sobre aquest element. Es tracta d’idees que la conversa 

expandeix (vegeu taula 17, apartat 8.12). En les produccions inicials hi ha tres qüestions sobre el 

títol, en què els alumnes exposen la seva opinió i la justifiquen escrivint quin és el títol, és a dir, 

“perquè el títol es diu Dos fils”. Cal destacar que cap dels alumnes que anoten aquesta qüestió 

inicialment la repeteix en el seu text final. Si bé és cert que en els textos finals en què es parla del 

títol de manera explícita hi ha dues idees més analítiques i reflexives, pel fet que connecten el 

títol amb els sentits de l’obra, també és cert que trobem una afirmació inicial interessant, que 

malgrat no esmentar el títol s’hi refereix implícitament: “M’ha agradat perquè no sabia què era 

dos fils” (Roger). Aquesta apreciació s’ha considerat una exteriorització sobre el procés de 

comprensió del relat (B4) i, evidentment, no es repeteix en el text final pel fet que en la relectura 

la incògnita del títol ja està resolta.  

 

Aquest tipus de reflexions sobre el títol, simbòlic, de l’obra, també apareixen en les discussions i 

els escrits finals del grup 2 i del projecte pilot. L’Anna (grup 2) verbalitza que el títol no té una 

relació clara amb el relat: “Dos fils però perquè no té res a veure (...) El títol amb el:: amb el 

conte” (torns 253 i 255). Una idea que recull per escrit la Mar, exposant una de les funcions que 

pot tenir aquest element literari com és el d’oferir “pistes” sobre el contingut de l’obra: “El títol 

no m’ha donat cap pista del conte només que hi ha 2 fils”. En el projecte pilot també es 

produeixen reflexions al voltant del fet que el títol aporta poca informació inicial al lector, un 

aspecte que provocarà l’exteriorització d’hipòtesis inicials relacionades amb el que és propi en els 

relats de ficció per a infants (Amat, 2010b: 45): 
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Taula 134. Discussió Projecte pilot (Dos fils) – Grup A 

Fragment- Sobre el títol 

23. Marc: A mi m’ha agradat molt el- el títol per::perquè si llegeixes el- el títol no 

saps pas de què va el conte (..) només saps que va de dos fils 

24. Mestra: XX No t’ho pensaves que passaria això eh↑ 

25. Paula: Jo- Jo al principi com que el títol posa “DOS FILS” ((@em pensava 

que eren dos fils que parlaven com passa a vegades als contes))  

 

La situació anterior reflecteix la capacitat d’elaborar raonaments en relació a les expectatives 

inicials i d’analitzar el títol com un dels components que contribueix a generar la curiositat del 

lector. Es tracta, com s’ha apuntat anteriorment citant Mendoza (apartat 8.1.3), d’una de les 

qüestions essencials per al desenvolupament de la comprensió de la lectura literària (2007: 80). 

Els dos alumnes que participen en la conversa anterior també anoten la reflexió al voltant de les 

característiques d’aquest element: “el títol no semblava que passaria això” (Marc)341 i “el títol no 

s’assembla gaire al conte” (Paula).342  

 

Hi ha dos aspectes que disminueixen en els textos finals. Es tracta de les qüestions sobre els 

elements organitzatius de l’obra  (A3) i sobre el codi textual (A4.1). En el primer cas, les idees 

inicials eren per seleccionar la selva, però també per referir-se a l’aspecte temporal, amb frases 

com: “M’ha agradat que s’acabés el dia” (Patrícia), que pot tenir relació amb la il·lustració, 

“l’aventura d’en Moussa dura 24 hores” (Binta), que transmet la idea amb molta precisió, o “cada 

vegada sortia el nen amb el tren” (Alba), en relació a al trama. En els darrers textos, en canvi, 

només es repeteix la idea de la selva i apareix la referència a l’Àfrica com a escenari de l’obra. Les 

qüestions comentades durant l’intercanvi han fet centrar l’atenció en aquests altres aspectes.  

 

El mateix passa amb les idees sobre el text, que en la primera producció inclouen dues qüestions 

anotades per la mateixa alumna, l’Íngrid, sobre moments concrets de l’obra: “quan ha dit quan 

anava d’aquí a allà cada dia”, “I quan ha dit que ell es deia Moussa”. Aquestes dues idees s’han 

classificat com a apreciació del codi textual per la forma com l’alumna s’hi refereix usant “quan ha 

dit”, com si seleccionés una frase. Tanmateix, hi ha poca precisió en la reflexió sobre el codi i la 

idea també seria vàlida com a selecció d’una acció. També hi ha dues referències al fet que “té 

poca lletra”, qüestió que repeteixen la Maroua i en Mohamed, que es troben a la mateixa taula 

                                                           
341 Vegeu els textos (inicial i final) elaborats per en Marc sobre Dos fils a la taula 1 de la part II (apartat 4.2.3). 
342 En el projecte pilot la pauta no inclou la idea sobre el títol i és a partir de la reflexió d’aquests alumnes que 
s’incorpora aquesta qüestió en el recurs (apartat 5.1.3; cap. 5; part II). 
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quan escriuen la valoració i parlen entre ells. Un aspecte que en Mohamed mantindrà en el seu 

text final i que serà l’única referència a aquest aspecte en els darrers escrits sobre aquest àlbum.  

 

El nombre de qüestions més personals (B1) es manté amb una sola idea i les sensacions de la 

lectura (B3) passen de dues a una. En els textos inicials hi ha una afirmació de caràcter moral, “en 

Moussa és bon nen” (Cris), que no apareix en els darrers textos. En les valoracions finals només hi 

ha la idea de la Marta sobre el seu rebuig al futbol que, tal com hem comentat anteriorment, 

tenint en compte la forma com es manifesta en aquesta ocasió es pot classificar clarament com a 

aspecte personal.  

 

Si observem els textos del grup 2 i del projecte pilot, les qüestions de caràcter personal, vivències 

o judicis morals, pràcticament no tenen presència de manera directa en els textos inicials i finals, 

malgrat que en la conversa es manifesten vivències o es jutgen les actuacions dels personatges. 

Ara bé, la tria d’algun aspecte o moment de l’obra es fa en clau personal o moral, com ara quan es 

critiquen negativament aspectes relacionats amb el conflicte de la història. En el grup 2, per 

exemple, l’Anas, que té els avis lluny, anota que li agrada perquè el personatge “s’ha trobat amb 

el seu avi”. En el projecte pilot, en Pep també manifesta la seva opinió a partir de dues qüestions 

personals clares; una d’elles té a veure amb el fet de descobrir que l’autor té el seu mateix nom, 

idea que comenta durant la conversa, i l’altra la relació de l’obra amb una companya del grup: “A 

mi m’ha agradat molt perquè l’autor és en Pep Molist i també el personatge perquè era negrito 

com la Clàudia” (Amat, 2009: 150).  

 

Quant a les sensacions de la lectura (B3), inicialment trobem: una afirmació genèrica, “no 

m’agrada el conte” (Maroua), que la mateixa alumna repetirà al final, i una en què es manifesta la 

sensació que s’ha tingut durant la lectura, “m’avorria molt” (Alba). Trobem valoracions que 

només apareixen en les darreres produccions escrites perquè fan referència al fet de tornar a 

llegir l’obra. Es tracta d’idees que s’han classificat com a reflexions sobre l’acte de lectura en un 

context social (C4) que, òbviament, no es poden produir en els primers textos. Sobre la concepció 

del tipus de lector (C3), apareix una idea en els escrits finals que s’extreu directament de la pauta 

(“és un conte de nens petits”).  

 

En conclusió, les dades ens fan adonar que la quantitat d’idees augmenta en els darrers textos i 

que la tipologia de temes escrits es diversifiquen. Les modificacions acostumen a produir-se per la 
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influència de la intervenció didàctica. En aquest sentit, les diferències més rellevants entre els 

textos inicials i finals del grup 1 són: 

 

─ En els primers textos, hi ha més presència de selecció d’accions (A2) i apareixen idees més 

simples en referència, per exemple, al títol (es valora tan sols anomenant-lo) o al nom del 

personatge. No hi ha idees sobre la coberta o sobre el final de l’àlbum, elements 

específics d’aquesta obra que es comenten durant la conversa. 

 

─ En els darrers textos, disminueix la presència de selecció d’accions (A2), augmenten les 

idees sobre l’apreciació del codi visual, incorporant-hi aspectes específics com les 

referències a la coberta (A4.2), i sobre el títol (A8). És  destacable l’aparició d’idees sobre 

el desenllaç (A5), també per la forma que prenen i pel tipus de reflexions que generen, 

així com l’ús de termes que abans no apareixien com “personatges” o “final” i l’augment 

de mots com “dibuix” (aspectes que evidencien la influència de la pauta). En general, 

també hi ha reflexions més elaborades i precises en la seva expressió. Així, trobem 

comentaris sobre la relació entre títol i obra o la concreció en l’escriptura d’apreciacions 

sobre diversos elements, que demostren la influència de la intervenció didàctica. 

 

Hi ha aspectes diferenciats que provenen del fet que l’obra es rellegeix. Ens referim a les 

qüestions finals que comenten l’acte de relectura (evidentment aquestes idees no constaven en 

els primers textos), però també als aspectes que es deriven de les descobertes que es fan quan es 

llegeix una obra per primer cop. En aquest cas, trobem una idea en el text inicial en què es posa 

de manifest com el títol ha generat expectatives que han quedat satisfetes durant la primera 

lectura: “M’ha agradat perquè no sabia què eren dos fils” (Roger). 

 

No obstant, en aquest moment cal fer una mirada més atenta als aspectes que es desprenen  dels 

escrits de cada alumne per: observar els matisos en les formes d’expressar per escrit les diferents 

idees, veure el grau d’argumentació, anàlisi o reflexió que presenten i poder copsar amb més 

precisió alguns dels trajectes traçats. 
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10.2.3. Els textos, evidències dels trajectes individuals 

Els escrits valoratius elaborats per un mateix alumne, abans i després de la intervenció didàctica, 

esdevenen evidències del procés que ha seguit en el transcurs de la proposta. Si bé convé tenir en 

compte tots els successos intermedis, és a dir, el que ha significat la relectura, la conversa i l’ús de 

la pauta, com a elements que ens aporten informació de cada alumne, també és cert que els 

textos són un recull de la reflexió individual i permeten extreure algunes conclusions sobre els 

trajectes de cadascú.343  

 

De la comparació dels textos inicials i finals de cada alumne sobre Dos fils, convé ressaltar que 

tots canvien, almenys parcialment, el seu primer text, és a dir, en els escrits finals incorporen, com 

a mínim, una informació nova i, a més, en totes les darreres produccions hi ha alguna idea que ha 

rebut la influència, de manera directa o indirecta, de la discussió o de la pauta. Es tracta de dues 

dades que en alguns casos es relacionen, quan la idea nova és fruit de la conversa o s’extreu de la 

pauta, malgrat que no és així en la totalitat d’aportacions. 

 

Observant els textos globalment (inicial i final de cadascú), es perceben algunes divergències pel 

que fa als processos que segueix cada alumne i que s’il·lustren a continuació a partir d’alguns 

casos concrets del grup 1. Hi ha diverses situacions que exemplifiquen una gradació pel que fa al 

canvi de les idees, al seu nivell de reflexió i al tipus d’influència de la intervenció. Els vuit casos 

següents il·lustren aquesta gradació: a partir de textos que mostren menys canvis, o bé suposen 

poca millora en la reflexió literària, fins a produccions en què la transformació és substancial i la 

influència de la intervenció es mostra decisiva. 

 

En primer lloc, en la taula següent es reprodueixen el text inicial (TI) i el text final (TF) d’en Genís, 

un dels alumnes que realitza menys canvis. L’observació dels seus escrits mostra molt poca 

influència de les propostes didàctiques. Aquest és un cas poc habitual, ja que la majoria 

d’alumnes canvien força les valoracions, en sentits diversos. Cal recordar que elabora els seus 

escrits, especialment el primer, després de conversar amb els seus companys de taula (sobretot 

amb l’Oleguer) i aquests comentaris en la realització de la tasca inicial persisteixen en el darrer 

text: 

 
 
 

                                                           
343 Vegeu el conjunt de textos inicials a l’annex 7.1.1 (part A) i els textos finals a l’annex 7.2.1.B. 
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Taula 1. Comparativa textos  Dos fils – Genís (grup 1) 

 

TI 

No m’ha agradat perquè sempre fa sempre el mateix camí. - A2 

M’ha agradat els camins estan en perill. - A2  

M’ha agradat la selva. - A3 

 

TF 

No m’ha agradat perquè sempre fa el mateix camí. - A2 (D torn 186)  (idea de la 

producció inicial) 

M’ha agradat perquè eren camins perillosos. - A2 (idea de la producció inicial) 

M’ha agradat el títol perquè m’agraden els fils. - A8 (D torns 60-71) 

 

Les dues primeres idees del seu text final (TF) ja apareixen en el seu primer escrit (TI). L’única 

diferència és que la primera idea és pronunciada per l’Oleguer durant la conversa (els dos 

l’escriuen en la producció inicial); un fet que reforça el seu primer argument. La darrera qüestió 

sobre el títol també rep la influència de la discussió. En aquest cas parla d’un element literari, tot i 

que de l’expressió (“m’agraden els fils”) no se’n desprèn si la seva justificació va relacionada amb 

una preferència personal o bé amb la metàfora sobre els fils que apareix en la història. En 

qualsevol cas, dels textos se’n deriva que la intervenció didàctica no suposa una millora en la seva 

capacitat de raonament en relació als aspectes lectoliteraris. 

 

En la taula següent es transcriuen els textos sobre Dos fils que elabora la Binta. S’evidencia que la 

intervenció ha generat canvis, els seus escrits difereixen totalment, però no expressen una millora 

clara pel que fa a la reflexió literària: 

 

Taula 2. Comparativa textos  Dos fils – Binta (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat el títol que es diu Dos fils. - A8 M’ha agradat perquè hi ha un baobab.-A7 

M’ha agradat perquè l’aventura d’en Moussa dura 24 hores. - A3 

 

TF 

No m’ha agradat perquè hem tornat a llegir el conte. - C4 (D torn 29 Dani i torn 33 Binta) 

No m’ha agradat perquè el conte era avorrit. - A1 (D torn 226) 

M’ha agradat el cel blau clar. - A4.2 (D torns 136-141) 

M’ha agradat la selva. - A3 (D torns 86-87) 

 

La Binta és una de les poques alumnes que esmenta el títol en el seu primer text i valora l’aspecte 

temporal de la història. Podem dir, doncs, que es tracta d’una primera producció que difereix de 

la majoria de textos inicials dels companys, pel fet que no selecciona situacions de la trama. En la 

darrera producció, apareixen quatre idees, d’alguna manera sembla que la primera qüestió sobre 

la relectura la presenti com una idea prèvia per deixar constància de la seva disconformitat sobre 

l’activitat, però les altres tres són les que expressen el seu judici sobre l’obra (exactament el 

mateix succeeix en l’escrit d’en Dani). Es mostra amb molta claredat la influència absoluta de la 
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discussió (totes les idees anotades provenen de la conversa); tanmateix, els comentaris escrits són 

poc reflexius. La Binta participa directament de les discussions en què es debaten les idees que 

finalment escriu, mostrant el seu acord o completant informacions, però no recull aportacions 

que ella fa oralment.344 Així doncs, prenen més força les idees dels companys. 

 

En la taula següent es reprodueixen els escrits de l’Oleguer, que mostren diferències que 

provenen de la intervenció didàctica, tot i que el darrer text tampoc manifesta una major anàlisi 

de l’obra: 

 

Taula 3. Comparativa textos  Dos fils - Oleguer (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat perquè la via era plena de perills. - A2  

M’ha agradat perquè ha passat per la selva. - A2 

No m’ha agradat perquè sempre fa el mateix camí. - A2 

 

TF 

No m’ha agradat perquè ja el vam llegir. - C4 (D torns 29- 36) 

M’ha agradat perquè la selva era molt maca. - A4.2 (D torns 86-87)  

No m’ha agradat perquè els personatges eren molt avorrits. - A7 (la idea d’avorrit a la 

discussió s’expressa associada al conte) 

 

En les produccions anteriors, podem veure com l’Oleguer manté l’escriptura de tres idees i que el 

nivell d’aprofundiment de les seves argumentacions no presenta grans canvis. La primera idea del 

darrer escrit prové de l’acte de relectura que es comenta durant la conversa i que, evidentment, 

no apareix en la valoració inicial. La segona qüestió esmenta de nou la selva, un aspecte que 

també anota en el primer text, encara que centra l’atenció en l’aspecte visual que es comenta 

durant la discussió; es tracta, però, d’un matís amb poca precisió si tenim en compte el terme 

utilitzat (“era molt maca”). Finalment, es refereix als personatges, un aspecte una mica més 

concret, pel que fa a la reflexió de caràcter literari, que prové de la pauta. Així doncs, la incidència 

de la intervenció és evident malgrat que les darreres idees no mostren, en general, més reflexió 

literària.  

 

Convé esmentar que el cas de l’Oleguer és, en certa manera, desconcertant pel fet que la mestra 

el defineix com un alumne amb bon nivell acadèmic, un bon lector, i en canvi al llarg de les 

diferents intervencions didàctiques es mostra insegur i tant les seves aportacions orals com les 

seves tasques escrites no reflecteixen, en general, raonaments profunds. Es mostra dubtós, 

                                                           
344 La Binta verbalitza qüestions en relació a la textura de la coberta o als dubtes sobre si la imatge on un 
personatge du un cubell amb roba al cap és real a l’Àfrica (vegeu taula 69, apartat 8.3.2.1). Els alumnes destaquen 
aquesta il·lustració durant la primera lectura, entre rialles (vegeu diari d’aula a l’annex 6), però ella és l’única que 
esmenta seriosament aquest aspecte durant la conversa. 
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indecís, i sembla no acabar d’entendre què s’espera d’ell en les pràctiques proposades, que 

parteixen d’un plantejament diferent del que està acostumat a fer a l’escola, és a dir, del que 

domina i amb el que se sent còmode.  

 

En sentit contrari trobem l’Ayoube, un alumne que a priori té més dificultats per expressar-se i 

per resoldre les tasques de lectura proposades habitualment a l’aula, però que mostra molt 

interès per fer aportacions durant les converses. En aquest cas, el fet que les seves opinions siguin 

acollides, i no es considerin errònies, sembla impulsar la seva participació i el seu desig d’escriure 

frases valoratives sobre l’obra. Una situació incentivada per l’ús de la pauta d’arguments, tal com 

es pot comprovar en els textos que es recullen en la taula següent:  

 

Taula 4. Comparativa textos  Dos fils – Ayoube (grup 1) 

 

TI 

No m’ha agradat el nom de Moussa. - A7 (els alumnes fan comentaris sobre el nom del 

personatge durant la lectura) 

No m’ha agradat els dibuixos. - A4.2 

No m’ha agradat tant el el conte els paisatges. - A4.2 

 

TF 

El conte no fa riure, tristesa ni vergonya. - A1 (D torns 210-229 idea modificada) 

M’agradaria que acabés el conte molt feliç. -  A5 (D torns 125-133) 

No m’ha agradat el títol. - A8 (P) 

M’han agradat molt els paisatges. - A4.2 (idea modificada de la producció inicial) 

M’han agradat molt els personatges. - A7 (P) 

 

L’Ayoube escriu més de tres idees en el seu darrer text i, en alguns casos, les qüestions són una 

mica més precises. En els seus primers textos és habitual que es refereixi al nom del personatge. 

Si bé aquest fet, en la valoració d’aquesta obra, pot ser fruit dels comentaris que fan els companys 

quan escolten aquest nom per primer cop (diuen que és estrany, que no l’han sentit mai, que és 

de lluny),345 també es pot tractar d’un aspecte personal ja que, segons les informacions de la 

mestra, en una activitat de classe, basada en la descripció autobiogràfica, ell es referia de manera 

recurrent al seu nom. Les altres dues valoracions esmenten els dibuixos i els paisatges. La darrera 

d’elles en un format molt confús que, com hem comentat anteriorment (apartat 10.2.1), es fa 

difícil d’interpretar. 

 

D’entrada, les dues qüestions destacables del text final són: conté més idees i usa termes com 

“personatges” o “títol” que extreu de la pauta. En primer lloc, valora globalment l’obra descartant 

diverses opcions davant la dificultat d’establir amb claredat la malenconia que l’obra desprèn. El 

                                                           
345 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
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segon argument fa referència al final i deriva directament de la conversa. Es tracta d’una reflexió 

interessant que connecta directament amb el tipus de lectures que està acostumat a realitzar. 

L’esment al títol es recull de la pauta, però la valoració negativa pot derivar del que es comenta 

durant la conversa. També prové de la pauta el fet de focalitzar l’atenció en els personatges. En 

els dos casos es tracta d’idees que no es justifiquen, encara que estan més centrades en els 

elements literaris que no pas les del primer text. La qüestió sobre els paisatges es manté, encara 

que amb una nova construcció. En conjunt, podem afirmar que el text de l’Ayoube millora, 

malgrat la poca capacitat d’argumentació escrita, si tenim en compte el seu punt de partida. L’ús 

de la pauta l’ajuda a reflexionar sobre diferents elements concrets, tot i les mancances 

d’expressar-se de manera argumentada. 

 

Una altra alumna que usa la pauta de manera freqüent és la Maroua. Això li permet anotar més 

idees i fer-ho utilitzant termes com “personatges”, “final” o “títol”: 

 

Taula 5. Comparativa textos  Dos fils - Maroua (grup 1) 

 

TI 

No m’agrada que anés el seu avi. - A2 

No m’agrada que té poca lletra. - A4.1 

No m’agrada el conte. - B3 

 

TF 

No m’ha agradat el conte. - B3 (idea de la producció inicial) 

Els personatges no m’ha agradat. - A7 (P) 

El final no m’ha agradat. - A5 (P) 

No m’ha agradat.   

El títol  no m’ha agradat. - A8 (P) 

El conte és curt. - A1 (D torn 17) 

Aquest conte és com una tristesa. - A1 (D torn 221 modificada) 

 

En l’últim text de la Maroua també hi ha més idees, que recull en un format de llista. No obstant, 

repeteix “no m’ha agradat el conte” i usa la pauta com si es tractés d’un llistat d’opcions a les 

quals cal respondre en positiu o negatiu; així, es refereix als personatges, al final o al títol sense 

especificar els seus raonaments. Al primer escrit anota la idea sobre la quantitat de text que 

també recull en Mohamed. Els dos seuen a la mateixa taula i sembla que aquesta qüestió pot 

derivar de la conversa que mantenen just abans d’iniciar la primera tasca. La idea persisteix en el 

text final d’en Mohamed, com hem vist a l’apartat 10.2.1., i apareix en altres textos seus. Això fa 

pensar que la Maroua recull la idea del seu company i després no la manté. Malgrat la manca 

d’aprofundiment de la majoria de les seves afirmacions, en el darrer text també trobem dues 

idees una mica més precises: “El conte és curt”, que recull de la conversa, i “...és com una 
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tristesa”, que reflecteix un comentari de la discussió que matisa usant el “com”, expressant el deix 

melancòlic de l’obra. 

 

En la taula següent es mostren els textos de la Cristina, que contenen una modificació parcial: 

 

Taula 6. Comparativa textos  Dos fils - Cristina (grup 1) 

 

TI 

El conte Dos fils m’ha agradat molt perquè té els dibuixos molt macos - A4.2 i en Moussa 

és bon nen - B1 i també m’ha agradat molt perquè és maco el nom de Moussa. - A7 

 

TF 

 M’ha agradat perquè l’avi els explica contes - A2 i els dibuixos són molt macos -A4.2 

(idea de la producció inicial) i dos camins són dos fils. - A8 (D torn 61) 

 

En el primer escrit hi ha dues idees que es relacionen amb el personatge: una en clau moral per 

jutjar el comportament del protagonista i una altra sobre el seu nom, des d’una perspectiva 

personal o emocional, que es manifesta en sentit contrari als comentaris que fan alguns alumnes 

durant la primera lectura.346 

 

En el darrer text, s’observa que manté la seva idea sobre els dibuixos, una qüestió habitual en la 

majoria dels seus escrits. A més, incorpora la selecció d’una acció que fa referència amb un fet 

que viu com a positiu (l’avi que explica contes) i una idea sobre la descoberta de la metàfora del 

títol, que prové de la conversa. La incorporació d’aquesta darrera idea és el que manifesta una 

certa millora, encara que en un grau incipient de reflexió. 

 

Hi ha alguns casos en què la comparativa entre textos mostra una millora evident. És el cas d’en 

Roger, que en el seu darrer text no només amplia la quantitat d’idees exposades sinó que també 

aprofundeix en la reflexió sobre diferents elements literaris: 

 

Taula 7. Comparativa textos  Dos fils - Roger (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat perquè no sabia què era dos fils i també m’ha agradat el paisatge. I no 

m’ha agradat lo de que no volia deixar els seus fils. 

 

TF 

És una mica avorrit - A1 (D torns 226- 229) i bastant curt. - A1 (D torn 17 idea expressada 

per ell mateix)  Hi han dibuixos una mica estranys i no gaire clars. - A4.2  

Hi havia personatges estranys com el gos. - A7 (D torn 248 i 250 idea 

ampliada/modificada) Trobo que li falten coses en el final. - A5 (D  torn 125 idea 

expressada per ell mateix) Veig que [és] un conte una mica de nens petits. - C3 (P)  

                                                           
346 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
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Es pot observar que el seu últim escrit (TF) és més precís i, a més, té el format d’un text complet 

en lloc del d’un llistat d’idees. Comença amb una apreciació global per després anar-se centrant 

en aspectes concrets com: els dibuixos, que qualifica de poc clars per explicar que es tracta 

d’imatges difuminades, els personatges, el final o el possible destinatari de l’àlbum. Malgrat que 

la seva primera aportació és interessant (TI), sobretot quan manifesta que la lectura li ha permès 

descobrir què significa el títol, la resta d’idees són menys elaborades. Convé assenyalar que tres 

qüestions que ell recull en el text final provenen de la seva verbalització durant la conversa: 

“bastant curt” (taula 10), “falten coses al final” (taula 11) i l’expressió sobre el gos que es comenta 

al final de l’activitat oral. És molt actiu en l’aportació d’idees durant la discussió, verbalitzant 

qüestions que manté en l’escrit. Aquest fet indica que disposar d’un espai per a l’expressió li ha 

estat útil per configurar apreciacions més reflexives i precises. També cal dir que l’última idea que 

anota deriva directament de la pauta. Per tant, aquest és un exemple clar de la influència que la 

intervenció ha tingut en el seu procés d’aprendre a valorar una obra. 

 

Un altre cas en què la comparativa entre textos evidencia una millora, pel que fa al tipus 

d’arguments i a la forma de transmetre’ls, és el de l’Íngrid. A diferència d’en Roger, però, ella no 

fa cap intervenció durant la discussió d’aquest àlbum, encara que del text final se’n desprèn que 

escolta atentament les aportacions dels companys: 

 

Taula 8. Comparativa textos  Dos fils - Íngrid (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat quan ha dit quan anava d’aquí a allà cada dia. 

I quan ha dit que ell es deia Moussa. 

No m’ha agradat gaire els paisatges. 

 

TF 

No m’ha agradat gaire els dibuixos perquè els colors eren molt foscos. - A4.2 M’ha 

agradat el títol perquè com que el conte parla de dos fils perquè pues per això he escrit 

que m’agradava. - A8 (D torns 60-71) I no m’ha agradat perquè sempre feia el mateix 

camí. - A2 (D torn 186)   

 

En el seu primer escrit és força clar que destaca dues idees assenyalant el que es diu en un 

moment de l’obra, motiu pel qual s’han considerat aspectes sobre el text. Tanmateix, es tracta 

d’idees molt centrades en la selecció de situacions del relat i mostren poca reflexió. En canvi, les 

tres idees del text final estan argumentades, usant de manera correcta la conjunció “perquè”. Així 

doncs, l’aspecte dels dibuixos es veu ben justificat quan n’anomena una qualitat, “eren molt 

foscos”; un fet que no apareix inicialment quan tan sols anomenava els paisatges. També elabora 

un raonament interessant quan es refereix al títol, un aspecte que comenten alguns companys 

durant la conversa, malgrat que la justificació mostra certes dificultats d’expressió. En el seu 
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conjunt, el darrer text evidencia un judici més acurat i una certa capacitat crítica i reflexiva 

pràcticament inexistent en la primera producció. 

 

Cal mencionar que en el projecte pilot els canvis suposen una millora global, tenint en compte el 

punt de partida (text inicial) de cadascú. Aquest fet es deu a una major influència de la conversa, 

tal com s’ha anat comentant en capítols anteriors, per la possibilitat d’expressar més idees i 

sentir-se més partícip del grup (fent-se seves les opinions dels companys).  

 

La comparativa dels textos comentats anteriorment és tan sols una mostra de casos que 

exemplifiquen diversos trajectes personals dels alumnes del grup 1. De les observacions fetes es 

pot concloure que la intervenció didàctica (conversa i pauta) és la causa de molts dels canvis, 

d’índole diversa, que es recullen en la majoria de textos valoratius. Així doncs, a grans trets, es 

classifiquen els recorreguts dels alumnes en els quatre blocs següents:  

 
a) Les produccions amb pocs canvis (com les d’en Genís). Poc habituals. 

 
b) Escrits en què les modificacions no es tradueixen en una millora pel que fa a: la tipologia 

d’idees, l’ús de termes literaris o l’expressió d’arguments més reflexius. D’alguna manera 

les idees descriptives i literals es canvien per altres de la mateixa naturalesa (en són 

exemple els casos de l’Oleguer i la Binta).  

 
c) Els textos que no mostren una millora total o substancial, però que presenten algun matís 

que fa intuir la incidència positiva de la intervenció, perquè hi ha més ús de termes 

específics (de la pauta) o alguna idea més reflexiva que permet copsar raonaments més 

elaborats. Malgrat les dificultats per argumentar les reflexions, hi ha diferències notables 

si es té en compte el text inicial (formen part d’aquest grup, l’Ayoube, la Maroua i la 

Cristina). Aquest és el tipus de canvi més nombrós, el que és més habitual, i conté una 

gradació més àmplia. 

 
d) I, per últim, escrits que reflecteixen una millora substancial en tots els sentits (com el cas 

d’en Roger i l’Íngrid). 

 

És interessant ressaltar com la dinàmica permet que els alumnes que a priori tenen més dificultats 

s’incorporin plenament a l’expressió d’idees orals i escrites, com és el cas de l’Ayoube que en 

aquest context no veu censurades les seves aportacions. Per contra, l’exemple de l’Oleguer posa 
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de manifest com alguns alumnes que tenen èxit en l’àmbit acadèmic, que saben aplicar 

estratègies per obtenir bons resultats en les pràctiques escolars habituals, poden sentir-se 

insegurs davant de la novetat que significa aquest tipus de dinàmiques. 

 

10.3. LA LLUNA D’EN JOAN (RELECTURA 2) 

En aquest apartat s’analitzen els escrits valoratius, elaborats abans i després de la intervenció, en 

referència a La lluna d’en Joan. Es focalitza l’atenció en: 

 
1.  La quantitat d’idees que persisteixen o canvien entre els textos inicials i finals. Un fet que 

podria indicar el grau d’incidència de la intervenció, en relació a aquesta obra (10.3.1). 

2.  La tipologia d’idees que apareixen de manera més freqüent en cada cas i els canvis que en 

aquest sentit pot haver generat la intervenció didàctica (10.3.2). 

3.  Els processos seguits per alguns alumnes a través dels seus textos (10.3.3). 

 

10.3.1. Idees dels textos inicials i finals: persistència o canvi? 

La lluna d’en Joan és la segona obra que es rellegeix. L’anàlisi dels textos valoratius que els 

alumnes elaboren sobre aquest àlbum, abans i després de la intervenció, permet comprovar la 

incidència de la pauta i de la conversa. Per fer-ho, s’han comparat els textos de cadascun dels 

alumnes,347 de manera que s’han definit tres grups d’idees (seguint els tres blocs establerts en 

l’anàlisi de Dos fils): les repetides de manera exacta, les que difereixen per la forma com s’han 

transmès però que mantenen el contingut i aquelles que són totalment diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
347 Vegeu les idees repetides i les semblants en el recull de produccions finals de l’obra a l’annex 7.2.1.D. Hi ha 
una alumna, la Maroua, que no assisteix a la primera sessió de lectura, de manera que no es té en compte en 
aquesta comparativa, ja que només es disposa del seu text final. 

10%

5%

85%

Gràfic 28. Comparativa textos inicials i finals
La lluna d'en Joan 

Idees repetides

Idees semblants

(dif. formulació)

Idees noves
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El gràfic 28 mostra que la presència d’idees repetides o formulades de manera semblant en els 

dos textos és molt menor i, per tant, el grau de modificacions és notable (85%), fins i tot superior 

a la que es comptabilitzava en el primer àlbum rellegit (80% - vegeu gràfic 28). 

 

Les idees que es mantenen són majoritàriament situacions de l’obra, que els alumnes destaquen 

pel seu component positiu o negatiu en relació al conflicte de la història. És el cas d’en Younes, 

que en el seu darrer escrit anota: “M’ha agradat quan li van prendre el pop la salut del pare”. Es 

tracta d’una qüestió que formula gairebé de la mateixa manera en el seu primer text (“M’ha 

agradat perquè en Joan i la lluna li han pres al pop la salut del pare d’en Joan”). L’única variació és 

l’ús del “quan” o del “perquè”, però la idea és la mateixa. En aquesta situació també trobem dues 

idees que escriu de manera pràcticament idèntica en Dani: “No m’ha agradat que el pare d’en 

Joan ha perdut la salut” i “M’ha agradat com la lluna ha ajudat a en Joan”.  

 

També es mantenen idees en referència a la il·lustració, com ara l’afirmació de la Cristina que en 

el darrer text  escriu “M’ha agradat molt els dibuixos”. Un aspecte que comenta en el text inicial, 

on es refereix als dibuixos dient que “són molt macos”. L’Àlex destaca una situació positiva de 

l’obra en el seu primer escrit valoratiu (“M’ha agradat quan havia anat a buscar la salut del pare”) 

i, tal com feia en la relectura de Dos fils, en aquest cas també torna a esmentar la mateixa acció, 

vinculada al desenllaç positiu, referint-se de manera més precisa al dibuix (“M’ha agradat el dibuix 

quan anaven a buscar la salut del seu pare”). Aquesta lleugera modificació prové, de nou, de la 

influència de la pauta. 

 

Per últim, l’Ayoube manté la seva reflexió sobre el nom del protagonista, però s’expressa en sentit 

contrari. Així, en el primer text escriu “No m’ha agradat tan el nom d’en Joan m’agrada Ayoube”, 

com una forma de reafirmació personal, i en el darrer escrit esmenta de nou aquesta qüestió en 

positiu, “M’ha agradat el nom d’en Joan”. Sembla que la relectura i el conjunt de la intervenció 

l’ajuden a deslliurar-se una mica del “jo” per centrar-se més en el personatge.348 De fet, el nom 

del protagonista és un aspecte rellevant pel lector infantil, com ho mostren alguns comentaris 

orals dels alumnes, que expressen la seva sorpresa per un nom que desconeixen (Moussa; vegeu 

apartat 10.2.3) o pel fet que la protagonista no tingui nom, encara que es tracti d’un àlbum sense 

text (projecte pilot; vegeu apartat 7.2.5). 

                                                           
348 Recordem que la mestra explica que en una activitat de classe basada en la descripció autobiogràfica l’Ayoube 
es referia de manera recurrent al seu nom. 
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En resum, s’evidencia que hi ha poques opinions que es mantenen en els dos textos (15%). Les 

idees que persisteixen estan relacionades amb la selecció d’una acció de l’obra, que es valora 

positivament si té relació amb la solució del conflicte, o amb les il·lustracions. La modificació pel 

que fa a la forma d’escriptura de les idees prové: del canvi d’opinió respecte al nom del 

personatge i de la concreció que suposa la incorporació del terme “dibuix”, que deriva de la 

pauta, per especificar el motiu pel qual se selecciona un moment de la narració (aquest mateix 

canvi es produïa en els textos valoratius d’alguns alumnes sobre Dos fils; vegeu apartat 10.2.1).  

 

En aquest punt, convé focalitzar l’atenció en el tipus d’idees (en referència als elements 

constitutius de l’obra, als aspectes personals i al fet literari) que contenen els textos inicials i finals 

i comprovar els motius dels canvis des d’una òptica qualitativa. 

 

 

10.3.2. Tipologia d’idees dels textos inicials i finals: influència de la intervenció? 
 
El gràfic que s’adjunta a continuació (29.A) mostra la tipologia d’idees que els alumnes escriuen 

en les valoracions inicials sobre La lluna d’en Joan. Més avall, trobem el gràfic 29.B  (reproducció 

del gràfic 4, analitzat a l’apartat 7.2.4), que conté les dades referents al tipus d’idees dels textos 

finals. Es mostren els dos gràfics consecutius amb la finalitat de poder comparar els canvis 

ocorreguts entre les produccions inicials i finals sobre aquest àlbum.  

 

En primer lloc, convé esmentar que 15 alumnes elaboren el text inicial sobre aquest àlbum i que, 

en el seu conjunt, les primeres valoracions recullen 41 idees. En les produccions finals, en canvi, 

es fan 16 escrits i en global les valoracions contenen 54 idees.349 D’aquesta dada se’n desprèn que 

en els darrers textos augmenta la quantitat d’idees perquè, tot i que hi ha una producció més, la 

diferència és considerable (13 idees). Aquest fet, però, no ofereix informació sobre la tipologia 

d’idees, un aspecte que recullen els gràfics següents i que convé examinar de manera més 

detallada. 

 

 

 

 

 

                                                           
349 En aquest cas, la Binta no assisteix a cap de les dues sessions i la Maroua només ho fa en la darrera lectura. 
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Gràfic 29. A. Tipus d’idees dels textos valoratius inicials sobre La lluna d’en Joan 

 

 

 

Gràfic 29. B. Tipus d’idees dels textos valoratius finals sobre La lluna d’en Joan 

 

 

En primer lloc, de la comparació entre les dues gràfiques el més evident és que en els primers 

textos la majoria d’idees enumeren accions de l’obra (A2) i, en canvi, en els darrers escrits es 

diversifica la tipologia d’aspectes escrits. Les idees que valoren l’àlbum a partir de la selecció 

d’una acció disminueixen considerablement (passen de 26 a 9) i en els darrers escrits tenen molta 

presència les idees sobre la il·lustració (passen de 5 a 10) i sobre el text (passen de 0 a 10).  

 



478 

 

Si observem la forma que prenen les idees sobre el codi visual, veiem que en els primers textos 

apareixen idees generals, com ara “dibuixos macos” o “divertits”, i l’apreciació de les 

característiques d’un element, “M’ha agradat perquè la lluna és molt petita”. En les darreres 

produccions, també es recullen seleccions d’una imatge o apreciacions positives o negatives sobre 

els dibuixos sense justificar (“M’han agradat els dibuixos”). No obstant, també apareixen 

valoracions una mica més concretes, basades en les qualitats de les il·lustracions (“M’ha agradat 

perquè té molts dibuixos grans”), en l’apreciació de la feina de la il·lustradora (“M’han agradat els 

dibuixos perquè l’autora els ha fet molt bé”) o en el suport de les imatges per a la comprensió del 

relat (“Els dibuixos m’han ajudat d’entendre el conte”). Aquestes dues darreres idees provenen 

directament de la influència de la intervenció didàctica, de la conversa i de la pauta, 

respectivament. Per tant, podem afirmar que l’augment de la quantitat d’idees sobre el codi 

visual va associat a un increment en la precisió de l’expressió que es deu, en part, a la incidència 

de la proposta didàctica. 

 

Inicialment els alumnes no valoren cap qüestió en relació al codi textual, mentre que en les 

últimes produccions hi ha 10 idees que hi fan referència. Gairebé totes són per esmentar en 

negatiu que l’obra té “poca lletra”. Aquesta qüestió s’expandeix durant la discussió (vegeu apartat 

8.1.4; taula 25). També hi ha dos alumnes que qualifiquen el text “d’avorrit” o que esmenten que 

“hi ha paraules difícils”, un aspecte de la pauta. En qualsevol cas, la influència de la intervenció 

didàctica és molt evident. 

 

És interessant ressaltar que en els darrers textos hi figuren 5 idees sobre coneixements del món 

(B2). Es tracta d’aspectes que apareixen durant la conversa en relació a la contraposició entre 

realisme i fantasia, que ells comenten en termes de “veritat” i “mentida”. Així doncs, molts 

alumnes recullen idees de la conversa en aquest sentit: “La lluna no pot brillar sota l’aigua” o “És 

impossible que en Joan aguantés tan temps a l’aigua sense respirar”. Es qüestionen, de manera 

recurrent, la incorporació d’elements fantàstics en una obra que els sembla aparentment realista, 

ja que té personatges humans i es desenvolupa en paisatges coneguts. Aquest fet també succeeix 

en el grup 2 i en el projecte pilot. En la taula següent es recullen alguns dels desconcerts 

expressats en aquest sentit pels alumnes del grup 2: 
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Taula 135. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Desconcerts fantasia i realitat 

85. Guerau: No vull dir que com és que com és que el el pop va agafar la salut del pare [i i i 

el pare] no s’afogava↑ 

86. Marçal: [Quan estava dintre] 

87. I: Clar si li agafa la salut vosaltres penseu que es moriri- s’ofegaria↑ 

88. Guerau i Gil: Sí 

89. I: I en canvi no ha passat això no↑  

90. Guerau: No 

91. Mar: [Perquè és un conte] 

[...] 

137. Guerau: Que jo el que trobo també molt raro és és que la lluna a:: que es quan torna a 

l’aigua i està nedant no pot tornar a l’aire 

138. Martina: Home és un conte 

 

Malgrat que algunes alumnes, com la Mar i la Martina (torns 91 i 138), repeteixen que es tracta 

d’un conte per justificar la presència d’elements fantàstics, els companys es continuen 

qüestionant els motius de determinades accions. En els textos valoratius també apareixen idees 

en aquesta línia, com per exemple: “M’ha semblat molt estrany que la salut del pare estigués el 

mar sense el pare” (Tatiana).  

 

De fet, la complexitat de la metàfora “perdre la salut” suscita comentaris diversos, n’és una 

mostra la frase que pronuncia l’Aarón (grup 2) en un intent per comprendre-la: “Però també ho 

pot ser la salut del del pare pot ser el seu esperit no↑”(torn 126; annex 8.2.B). Davant d’aquesta 

aportació la resta de companys mostren la seva confusió. Els alumnes del projecte pilot usen el 

terme “ànima” per referir-se a “la salut” del pare en diversos moments (Amat, 2009: 180): 

 

Taula 136. Discussió Projecte pilot  (La lluna d’en Joan) – Grup A 

Fragment- Sobre la metàfora “perdre la salut” 

56.  Marc: A més com és a- a- a també és molt estrany perquè si perds l’ànima no- no- no 

entenc que si ha perdut l’ànima encara pugui pujar les escales de casa seu (girant les 

pàgines) 

[...] 

57.  Paula: Home no perquè ànima és està mo: se- sempre content:: i està feliç del què tens 

però és que sense ànima ho pots fer tot però- però sense estar content fas lo que sigui 

sense estar content 

 

En la taula anterior es mostra com la Paula acaba exposant una idea en referència a l’estat 

d’ànim, que ella relaciona amb el terme “ànima” que usa en Marc. La seva idea, però, no l’acaba 

de convèncer perquè en el darrer text mantindrà el seu desconcert, afirmant que és estrany “que 
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marxés l’ànima del pare però que encara sigués viu”. Ell mateix explica en diferents moments que 

es tracta d’un conte molt imaginari i que l’autora ha de tenir molta imaginació per crear-lo. 

Aquest concepte és habitual en el projecte pilot, com es mostra en la taula següent, que reprèn  la 

seqüència iniciada en la taula 101 (apartat 8.4.2.1): 

 

Taula 137. Discussió Projecte pilot (La lluna d’en Joan) – Grup B 

Fragment- Sobre la metàfora “perdre la salut” 

26.  Mestra: Això de què el pare perd la salut↑ 

27.  Cèlia: A mi em sembla molt bé perquè té una altra història [i una aventura] 

28.  Miquel: [Molta imaginació] molta imaginació que perd la salut↓ 

29.  Cèlia: Sí↓i té una aventura més 

30.  Miquel: Sí té- perquè pass- passa una aventura↓ que el pare perd la salut↓ 

31.  Cèlia: Sí l’important dels contes és que sigui una aventura perquè si no ja no fa: 

32.  Miquel: Gràcia 

33.  Cèlia: Gràcia clar↓ 

 

El fragment anterior (Amat, 2009: 75) mostra com els alumnes reprenen la idea que “perdre la 

salut” és una situació molt imaginària, però en aquest cas la Cèlia i en Miquel, conjuntament, 

acaben exposant el que és rellevant en un conte: la presència del conflicte (torns 31 i 32). 

 

Quant a la comparació entre les idees dels textos inicials i finals del grup 1 (gràfics 29.A i 29.B), es 

constata que hi ha diversos tipus d’idees que també augmenten, encara que en una quantitat 

menor. Per exemple, en els primers textos hi ha dues apreciacions globals (A1) que afirmen que el 

conte és “divertit” i “bonic”, mentre que en els darrers escrits n’hi ha tres que mostren la 

influència de la conversa, amb idees com ara “és avorrit” o “una mica trist”. També apareix una 

idea més sobre la trama (A3), sobre el propi procés lector (B4) i sobre el possible destinatari de 

l’obra (C3). Aquestes dues darreres qüestions inclouen frases copiades de la pauta. Fet que 

manifesta la influència que exerceix aquest recurs en referència a aquest tipus d’idees.  

 

Pel que fa a les idees sobre el títol (A8), passen de 0 a 3: hi ha valoracions simples, que comenten 

si els agrada o que “és maco”, i una de més elaborada en què es relaciona el títol amb el sentit del 

conte (“M’ha agradat el títol perquè s’assembla en el conte”). Aquesta darrera idea no apareix 

durant la conversa del grup 1, tot i que és una de les qüestions que comenten altres grups. Per 

exemple, els alumnes del projecte pilot (grup A) afirmen que el títol es deu al fet que “la lluna era 

com d’en Joan perquè el va ajudar molt”, una qüestió que, a més, es recull per escrit (Amat, 2009: 

68). Per contra, en el grup 2 alguns alumnes critiquen que la formulació del títol és poc exacta:  
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Taula 138. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- Sobre la metàfora “perdre la salut” 

147.  Anna: No sé perquè no és pas la lluna d’en Joan és una lluna normal i corrent 

148.  Guerau: És [és no és és] 

149.  Martina: [No és no és pas la mascota] 

 

En la taula anterior es mostra com alguns alumnes qüestionen la relació especial, fantàstica, dels 

dos personatges principals i valoren aquest aspecte en clau “veritat” o “mentida”. La Martina 

recull per escrit la seva pròpia verbalització, “el títol sembla que sigui la mascota d’en Joan i és de 

tots i no només era seva”, i l’Aarón també apunta “El títol em feia gràcia”, un aspecte que clarifica 

oralment, a petició de la investigadora, explicant que “no és la seva és la de tots”.350 En línies 

generals, molts alumnes aprecien que el títol reflecteixi l’argument de l’obra amb molta precisió. 

 

També augmenten les idees sobre els personatges o elements concrets (A7), que passen de 5 a 6, 

i les idees sobre el desenllaç (A5), que passen de 2 a 5. En referència als personatges, inicialment 

els textos contenen idees que destaquen el pop, qualitats dels personatges com el nom del 

protagonista o que el seu pare sigui pescador. En els textos finals es manté el comentari sobre el 

nom, però s’afegeixen idees sobre les qualitats de la lluna i del protagonista, vinculades al que 

consideren que pot ser “veritat” o “mentida” en cada cas i que s’han comentat durant la 

conversa. 

 

En relació al final, les idees dels primers textos són per destacar la resolució del conflicte (“M’ha 

agradat perquè el pare ha recuperat la salut”). També hi ha una qüestió que usa el terme “final” 

per valorar-lo globalment (“M’ha agradat una mica el final”). En els darrers escrits, dos alumnes 

citen l’acció del desenllaç i tres fan referència al “final feliç”. Sobre aquest tema, els alumnes del 

grup 2 comenten com els agrada quan el pare recupera la salut i li tornen els colors a la cara.351 És 

destacable que es fixin especialment en la forma de narrar l’acció final, posant atenció en les 

paraules: 

 

Taula 139. Discussió 4 (La lluna d’en Joan) – Grup 2 

Fragment- il·lustració i text moment final 

67. Mar: M’ha agradat quan deia les galtes @ (es toca les galtes amb les mans) 

68. Martina: @ 

69. Aleix: [I potser la mare no era tan vella] 

                                                           
350 Vegeu diari d’aula a l’annex 6. 
351 El text de l’àlbum diu, literalment: “Els colors li van tornant a la cara com dues flors vermelles”. Vegeu la 
il·lustració d’aquest moment a l’annex 4 (imatge 9). 
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70. I: [Ah mira que bé li ha agradat quan deia] les galtes [que és aquí no↑] (ensenya la pàgina 

a què es fa referència)  

71. Martina: [(@ Com unes roselles)]  

72. I: “Els colors li van tornant a la cara com dues flors vermelles” [quan li dóna la salut] 

73. Martina: [(@Com si estigués enamorat)] (fa el gest d’un cor prop del pit) 

 

La Martina escriu que li agrada “quan han dit que el pare es posava les galtes vermelles com unes 

roses”. Fa èmfasi en la comparació que ha destacat inicialment la seva companya Mar (torn 67) i, 

d’alguna manera, en tota la seqüència es posa en relleu la capacitat de destacar la forma com 

s’expliquen els fets, un aspecte propi de la literatura. També comenta aquest mateix passatge en 

Marc, del projecte pilot. En aquest cas, però, destaca l’aspecte visual, un element rellevant en la 

transmissió dels sentits en un àlbum, i ho fa d’una manera molt poètica: “L’ànima és com la tinta 

de- del cos pe- perquè quan li ha tornat l’ànima s’ha tornat de- de- de COLOR CARN”. Aquesta 

comparació, plena de bellesa, mostra la sensibilitat del lector i és un exemple de com l’exploració 

detallada de l’àlbum durant la conversa no tan sols pot ser una experiència enriquidora per a la 

comprensió d’una ficció, sinó que pot arribar a ser un estímul per promoure la creativitat, que 

deriva d’una mirada atenta a una obra d’art (Amat, 2014b: 33). 

 

En conclusió, les dades ens fan adonar que la quantitat d’idees augmenta en els darrers textos i 

que la tipologia de temes escrits es diversifiquen, en bona part per la influència de la intervenció 

didàctica. En aquest sentit, les diferències més rellevants entre els textos inicials i finals són: 

 
─ En els primers textos gairebé totes les idees enumeren accions (A2) i, en canvi, en els 

textos finals les idees es diversifiquen: disminueix la presència de selecció d’accions 

(passen de 26 a 9); apareixen moltes idees que no tenien presència, com les referències al 

codi textual (A4.1), als coneixements del món (B2) o al títol (A8), i augmenten les idees 

sobre l’apreciació del codi visual (A4.2) o sobre el desenllaç (A5). 

 
─  Tot i que la influència de la conversa sobre aquest àlbum és menor que en altres casos 

(vegeu gràfic 11; apartat 8.1), convé ressaltar que hi ha un nombre important de canvis 

que provenen de la intervenció (conversa i pauta). En són exemples: les referències a la 

poca quantitat de lletra (A4.1) o a les qüestions sobre el funcionament del món (B2), que 

reben la incidència de la conversa, i les idees sobre el procés de comprensió (B4) o els 

possibles lectors de l’obra (C3), que provenen directament de la pauta.   
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La relectura i la intervenció didàctica (conversa i pauta) fomenten que els alumnes observin de 

manera més atenta l’obra, els seus elements constitutius i les formes de transmissió de la història. 

Per aquest motiu, apareixen idees sobre el títol o apreciacions sobre el codi textual i visual que 

mostren les possibilitats de reflexió, i fins i tot de creació, dels lectors.  

 

Tanmateix, en aquest moment cal centrar la mirada en els aspectes que es desprenen dels textos 

de cada alumne per: observar els matisos en les formes d’expressar per escrit les diferents idees, 

veure el grau d’argumentació, anàlisi o reflexió que presenten i poder copsar amb més detall 

alguns dels trajectes individuals que han seguit. 

 

10.3.3. Els textos, evidències dels trajectes individuals 

Els escrits valoratius sobre aquest àlbum elaborats per un mateix alumne, abans i després de la 

intervenció didàctica, ofereixen informació del procés individual seguit en el transcurs de la 

proposta.352 De la comparació dels textos inicials i finals sobre La lluna d’en Joan, cal destacar que 

tots els alumnes canvien, almenys parcialment, el seu primer text, és a dir, en els escrits finals 

incorporen, com a mínim, una informació nova. A més, en la majoria de produccions finals 

(excepte dues) hi ha alguna idea que ha rebut la influència, de manera directa o indirecta, de la 

discussió o de la pauta. Aquestes dades en alguns casos es relacionen, quan la idea nova és fruit 

de la conversa o s’extreu de la pauta, malgrat que no és així en la totalitat d’aportacions. 

 

Gairebé en tots els casos es manté l’escriptura de tres idees, amb l’excepció de tres alumnes que 

amplien el seu darrer text i dos que escriuen només dues qüestions en la seva última producció. 

Es tracta dels casos d’en Younes i l’Alba que escurcen el seu últim text i mantenen alguna de les 

idees inicials, en referència a la selecció d’accions positives de l’obra. També repeteixen dues de 

les tres idees en Dani i l’Àlex, en algun cas amb lleugeres modificacions, tal com s’ha exposat a 

l’apartat 10.3.1.  

 

Per contra, la Marta canvia les idees però continua expressant el seu judici amb qüestions 

associades a la trama, que valora de manera negativa o positiva segons si es tracta del conflicte o 

de la seva resolució (per exemple: “M’ha agradat quan la lluna li ha ajudat” o “No m’ha agradat 

quan el pop ha jugat amb la salut del pare”).  No obstant, per comprovar els processos que han 

                                                           
352 Vegeu el conjunt de textos inicials a l’annex 7.1.1 (part B) i els textos finals a l’annex 7.2.1.D. 
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seguit, s’observen els textos inicials i finals de vuit alumnes. Aquests casos il·lustren el tipus de 

canvis que ha suscitat la intervenció.  

 

Els textos que es transcriuen en la taula següent mostren un dels dos casos excepcionals en què 

l’alumne canvia les idees, però cap d’elles prové directament de la intervenció didàctica: 

 

Taula 9. Comparativa textos La lluna d’en Joan - Adrià (grup 1) 

 

TI 

A mi m’ha agradat perquè era molt divertida. La història perquè els dibuixos eren molt 

divertits. - A1/A4.2 

 

TF 

A mi alguna coses m’han agradat i algunes no. Però les coses s’han complicat una mica. -

A3 Però el pare s’ha salvat i així m’ha agradat. - A5  

 

L’Adrià és un alumne amb poca capacitat d’atenció, durant l’activitat es mostra inquiet i dispers, i 

els seus textos evidencien les seves dificultats d’expressió. Malgrat que no és capaç d’escriure tres 

idees completes, observant els textos ens adonem que el seu primer escrit (TI) és més pobre: el 

que exposa es podria aplicar a qualsevol obra, la idea del divertiment no sembla connectar amb 

aquesta obra i fins i tot talla amb un punt una de les afirmacions. En el seu darrer escrit (TF), com 

a mínim és capaç de valorar l’estructura de l’obra quan exposa que “les coses s’han complicat una 

mica” i destaca l’escena del desenllaç feliç.  

 

El cas següent és una mostra clara de canvi pel que fa a la tipologia d’idees dels dos textos:  

 

Taula 10. Comparativa textos La lluna d’en Joan - Mohamed (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat perquè la lluna ha baixat al terra. - A2 

No m’ha agradat perquè en pare d’en Joan s’ha fet mal. - A2 

No m’ha agradat perquè el pare d’en Joan s’ha enfonsat. - A2 

 

TF 

No m’ha agradat perquè té poca lletra. - A4.1(D torn 56 idea expressada per ell mateix + 

torn 216)  

M’ha agradat perquè té molts dibuixos grans. -A4.2 

No m’ha agradat perquè no ha sortit el tauró. - A7 

 

Observant globalment els escrits d’en Mohamed, ens adonem que en totes les seves afirmacions 

usa la conjunció “perquè”, encara que això no implica que justifiqui les idees. En el seu text inicial 

totes les qüestions són per anomenar una acció en positiu o negatiu, segons si es tracta del 

conflicte de l’obra o de la seva resolució. En el darrer text canvia totes les idees, deixa 

d’anomenar les accions i passa a comentar tres aspectes constitutius de l’obra: dibuixos, quantitat 

de lletra i personatge. Quant a les il·lustracions, n’anomena una característica rellevant; sobre la 
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lletra, escriu la idea que ell mateix ha comentat i expandit durant la conversa; i pel que fa als 

personatges, fa una afirmació poc clara que podem relacionar amb una hipòtesi que no es 

compleix (el tauró acostuma a ser el dolent en molts relats per a infants on l’escenari és el mar). 

Malgrat que a priori es pot pensar que la intervenció és poc influent (només la primera idea del 

seu darrer text és verbalitzada per ell mateix durant la conversa), el cert és que la relectura, 

l’espai d’intercanvi d’idees i l’ús de la pauta semblen determinar que es fixi en aquests tres 

elements. En canvi l’Ayoube de nou usa de manera molt més directa la pauta en la construcció del 

seu darrer escrit: 

 

Taula 11. Comparativa textos La lluna d’en Joan - Ayoube (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat una mica el principi. - A2 

No m’ha agradat tan el nom d’en Joan m’agrada Ayoube. - A7 

M’ha agradat una mica el final. - A5 

 

TF 

El conte és una mica trist. - A1  (D torn 49)  

El títol no m’agrada. - A8 (P) 

M’ha costat entendre perquè feien servir paraules difícils. - B4 + A4.1(P)  

Els dibuixos són molt divertits. - A4.2 (P modificada – a la D ell diu que són macos, que 

són estranys i que “el conte és fosc”) M’ha agradat el nom d’en Joan. - A7 (idea 

expressada a la producció inicial però en sentit contrari) Els dibuixos m’han ajudat 

d’entendre el conte. - A4.2 (P) 

 

En primer lloc, el seu text final és més llarg, conté més idees i la majoria reben la influència de la 

pauta, excepte: la qüestió sobre el nom del protagonista, que manté del seu text inicial però en 

sentit contrari, i la primera idea sobre el tipus de conte que prové de la discussió. Copia dues 

idees literalment del recurs (“M’ha costat entendre perquè feia servir paraules difícils” i “Els 

dibuixos m’han ajudat d’entendre el conte”) i usa els conceptes d’altres qüestions (títol) per 

expressar-ne la seva opinió. Encara que el seu judici és poc elaborat i no inclou justificacions, hi ha 

un canvi evident entre els dos textos: la diversificació dels temes. Així, en el primer text es refereix 

al nom i destaca els dos moments positius de la història (inici i final); mentre que en el segon es 

mostra com la intervenció li permet ampliar la mirada cap a nous elements. La Cristina també 

diversifica els temes per la incidència directa de la conversa: 

 

Taula 12. Comparativa textos La lluna d’en Joan - Cristina (grup 1) 

 
TI 

M’ha agradat molt perquè té uns dibuixos molt macos i és molt maco i és molt bonic. 

També té uns colors molt macos. - A4.2 /A1/A4.2 

 

TF 

M’ha agradat molt els dibuixos (D torn 137 idea expressada per ella mateixa) però hi ha 

molt poca lletra (D torns 56 i 216) però el nen no pot aguantar tanta estona a l’aigua. (D 

torn 16) – A4.2/A4.1/B2 (la idea dels dibuixos apareix a la producció inicial) 
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En el primer text, les idees giren al voltant de les il·lustracions i d’una apreciació general com “és 

molt maco i és molt bonic”. En el darrer text, manté la idea dels dibuixos, que ella expressa durant 

la conversa, i hi afegeix dues qüestions molt comentades durant els intercanvis orals: quantitat de 

lletra i contraposició entre realitat i ficció. En aquest cas, per tant, es mostra un grau elevat 

d’influència de la intervenció, especialment de la discussió, encara que això no signifiqui un 

augment de la reflexió literària. 

 

Una situació semblant es mostra en els textos sobre aquesta obra elaborats per la Patrícia: 

 

Taula 13. Comparativa textos La lluna d’en Joan – Patrícia (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat molt que anés al cementiri. - A2 

M’ha agradat molt que la lluna sigui petita. - A4.2 (la mateixa idea que l’Oleguer) 

M’ha agradat el pop perquè era estrany. - A7 

 

TF 

El conte no m’ha agradat perquè té poca lletra. - A4.1 (D torns 56 i 216) 

És impossible que en Joan aguantés tan temps a l’aigua sense respirar. - B2 (D torn 16) 

M’ha agradat molt la lluna perquè podia baixar a terra i al mar i semblava màgica. - A7 

(motiu literari)  

 

Quan redacten el primer text, la Patrícia i l’Oleguer comparteixen què escriuran i per aquest 

motiu els dos anoten que “la lluna és petita”. És una mostra de com alguns alumnes necessiten 

conversar en petit grup per concretar la tasca. En la primera producció, la Patrícia també destaca 

el lloc on va el personatge i el pop, que li sembla estrany. En canvi, el text escrit després de la 

conversa recull dues qüestions molt comentades i afegeix un aspecte interessant sobre la lluna. 

Aquesta darrera qüestió és remarcable perquè expressa una opinió més elaborada sobre aquest 

element, considerant les qualitats màgiques d’aquest motiu literari. 

 

Les valoracions d’en Gabi es caracteritzen per comentar el desenllaç. Ell manté en molts dels seus 

escrits que els finals han de ser feliços, com es mostra a continuació: 

 

Taula 14. Comparativa textos  La lluna d’en Joan - Gabi (grup 1) 

 

TI 

No m’ha agradat gens que el seu pare hagi perdut la vida i el pop i que no hagi pescat res. 

- A2/A7/A2 

 

TF 

El text ha set avorrit (D torn 71- parla del conte però deriva d’una seqüència en què es 

parla del text) hi ha poca lletra (D torns 56 i 216 idea expressada per ell mateix)  i la lluna 

no pot brillar sota l’aigua!!!!! (D torn 27)  – A4.1 /A4.1/B2  

Només m’ha agradat el final perquè a tots els contes hi ha un final feliç.-A5 (D torn 69) 
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En Gabi elabora els seus primers escrits (també el de l’obra Dos fils) com si es tractés d’una 

anotació personal, és a dir, escriu els elements o els moments que no li agraden de manera poc 

desenvolupada. Recordem que en el cas de Dos fils, per exemple, anota que no li agrada l’obra 

“per la muntanya”, en referència al moment en què s’explica que el pare i el germà del 

protagonista han marxat lluny del seu país. En aquest cas, fa el mateix quan esmenta “el pop” en 

el primer text sobre La lluna d’en Joan, de manera que intuïm que es refereix al fet que aquest 

personatge “mata la salut del pare”. Del text se’n desprèn la relació emocional que té amb l’obra, 

per exemple, quan manifesta que no li agraden “gens” les situacions negatives de la història. El 

mateix es pot observar quan usa moltes admiracions seguides per expressar el seu desacord en 

l’últim escrit. Manté la seva concepció sobre el final feliç, que en el darrer text exposa molt 

clarament. Les idees de l’últim text deriven de la discussió, de manera que es constata que és una 

pràctica influent en aquest cas.  

 

En Roger és un dels alumnes que més amplia el seu text a conseqüència de la intervenció 

didàctica, que li permet diversificar les idees: 

 

Taula 15. Comparativa textos La lluna d’en Joan - Roger (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat quan ha pujat a l’arbre. - A2  

No m’ha agradat quan ha perdut la salut. - A2 

 

TF 

No m’han agradat gaire els dibuixos. - A4.2 (D torn 95 idea expressada per ell mateix 

modificada) 

El text és una mica avorrit. -A4.1 (D torn 71 -parla del conte però deriva d’una seqüència 

en què es parla del text-) (a) 

En Joan és una mica estrany -A7 (D torn 16 idea dita per ell mateix) perquè jo no crec que 

pugui aguantar tanta estona sota l’aigua.  -B2 (D torn 16 idea dita per ell mateix) A mi em 

sembla que és una mica de nens petit. - C3 (P) Però el final ha set feliç. - A5 (D torns 69 i 

73) 

 

En el seu text inicial destaca dues situacions de l’obra, seguint la tendència general de comentar 

en positiu o negatiu les qüestions narrades. En el text final amplia i diversifica els comentaris, que 

deriven majoritàriament de la seva pròpia expressió (3 de les idees les ha verbalitzat ell mateix), 

tot i que també hi ha una idea copiada directament de la pauta. No explica l’acció, sinó que usa 

termes com “final” per especificar que és feliç i, encara que no justifica moltes de les afirmacions, 

és capaç d’esmentar el text o els dibuixos impulsat pels temes que es tracten durant la 

intervenció. 
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Els escrits valoratius de l’Íngrid també mostren un canvi significatiu, tal com s’il·lustra en la taula 

següent: 

 

Taula 16. Comparativa textos  La lluna d’en Joan - Íngrid (grup 1) 

 

TI 

M’ha agradat quan en Joan porta la salut del seu pare. -A2 (relació amb la resolució del 

conflicte) 

I quan en Joan li diu a la lluna que l’ajudi a recuperar la salut del seu pare. I quan ja l’ha 

ajudat. -A2/A2 

 

TF 

M’han agradat els dibuixos perquè l’autora els ha fet molt bé. - A4.2 (D torn 91) 

M’ha agradat el títol perquè s’assembla en el conte. - A8  

No m’ha agradat gaire el conte perquè hi havia molt poca lletra. - A4.1 (D torns 56 i 216) 

 

Les tres idees del text inicial de l’Íngrid són per comentar tres moments de l’obra, tal com ho 

evidencia el fet que usi el terme “quan” en els tres casos. En el text final canvia les idees i passa a 

usar la conjunció “perquè” per justificar les seves opinions. A més, els seus arguments presenten 

un cert grau de reflexió, per exemple en el moment d’esmentar l’autora de les il·lustracions, per 

ressaltar-ne les seves habilitats, o quan és capaç de valorar el títol per la relació que té amb el 

contingut de l’obra (“s’assembla en el conte”). També recull el fet que l’obra té poc text, idea 

expressada durant la discussió. En el seu conjunt, l’escrit mostra una millora notable pel que fa als 

temes que tracta i la forma d’expressar les opinions. 

 

Cal esmentar que en el projecte pilot els canvis suposen una millora de tots els textos, tenint en 

compte el punt de partida (text inicial) de cadascú. Aquest fet es deu a una major incidència de la 

conversa. En aquest sentit, convé recordar que el grau d’influència de l’intercanvi oral sobre 

aquest àlbum és molt elevat en l’experiència en petit grup (84%).  

 

La comparativa dels escrits, exposada al llarg d’aquest subapartat, és tan sols una mostra de casos 

que exemplifiquen diversos trajectes personals. Malgrat les dificultats de classificar de manera 

unívoca les formes de procedir dels alumnes, a grans trets es constaten tres situacions diferents: 

 
a)  Produccions amb pocs canvis (Younes, Alba, Dani o Mar) o bé amb modificacions 

interessants respecte el punt de partida, però que es mantenen en un nivell literal. Es 

tracta d’escrits amb poca reflexió i que, en algun cas, denoten certes dificultats (Adrià).  

 
b)  Textos en què les modificacions impliquen una diversificació del tipus d’idees, que han 

estat influïdes, en graus diversos, per la intervenció (ús de la pauta o arguments de la 
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conversa). Es tracta de qüestions simples sobre les quals els manca justificació, però que 

mostren una mirada més concreta als aspectes constitutius de l’obra (en són exemple, en 

nivells diferents, els casos d’en Mohamed, de la Cristina, l’Ayoube o  la Patrícia). Aquest és 

el tipus de canvi més nombrós, el que és més habitual, i conté una gradació més àmplia. 

 
c) Valoracions que reflecteixen una millora substancial en tots els sentits (com el cas d’en 

Gabi, sobretot per la forma de l’escrit, d’en Roger i de l’Íngrid). 

 

10.4. RECAPITULACIÓ: UNA MIRADA TRANSVERSAL 

A l’inici d’aquest capítol es plantejaven uns propòsits específics, que han guiat l’exposició dels 

continguts al llarg dels diferents apartats anteriors. Per assolir-los s’ha dirigit una mirada 

transversal als escrits elaborats abans i després de la intervenció, en referència als mateixos 

àlbums. En aquest apartat es reprenen els objectius proposats per tal de recollir les qüestions més 

destacades que s’han anat tractant, a tall de síntesi. 

 
1.   En primer lloc, preteníem explorar què implica el procés de relectura i com el viuen els 

alumnes en les dues situacions. 

 
La relectura és una pràctica que sorprèn els alumnes, per la poca freqüència amb què es du a 

terme a l’escola. Tanmateix, després d’haver rellegit l’àlbum Dos fils l’activitat no sembla 

molestar-los i fins i tot en algun cas puntual la sol·liciten quan l’obra els interessa (com passa en el 

cas de La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap). En general, però, els alumnes no 

mostren entusiasme per repetir una lectura (el contrari del que passa en el projecte pilot). 

 

La pràctica de rellegir dos àlbums ha permès que alguns alumnes centrin la seva mirada en 

aspectes constitutius de l’obra. Es tracta de qüestions que en un primer moment acostumen a 

passar desapercebudes (vegeu, per exemple, taula 128). De les observacions en aquest sentit en 

deriva el supòsit que l’aplicació d’aquesta dinàmica, de manera regular, seria útil per 

desenvolupar la capacitat crítica dels alumnes. 

 

2.  En segon lloc, plantejàvem conèixer la quantitat d’idees que es mantenen o varien en els 

dos textos (inicials i finals) referents a cada obra. 
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Majoritàriament, les idees que els alumnes escriuen abans i després de la intervenció es 

modifiquen. En relació a Dos fils els textos presenten un 80% d’idees noves. Quant a La lluna d’en 

Joan aquest percentatge és del 85%.  

 

Les idees que es mantenen acostumen a enumerar accions (A2), que es valoren en funció de si es 

tracta d’un moment de conflicte o bé d’una situació positiva, però també hi ha alguna qüestió 

sobre les il·lustracions (A4.2) o aspectes de caràcter personal (B1) (qüestions relacionades amb 

trets culturals o preferències molt instaurades). 

 

Pràcticament tots els alumnes canvien, almenys parcialment, el seu primer text, és a dir, en els 

escrits finals incorporen, com a mínim, una informació nova. A més, en gairebé totes les 

produccions finals hi consta com a mínim una idea que deriva de la conversa o de la pauta.  

 

3.  En tercer lloc, volíem analitzar si varia la tipologia d’idees que expressen entre els textos 

realitzats abans i després de la intervenció i en quin sentit. 

 
Les dades mostren que la quantitat d’idees augmenta en els darrers textos i que la tipologia de 

temes escrits es diversifica. Les modificacions es produeixen en gran mesura per la influència de la 

intervenció didàctica. Les diferències més rellevants entre els textos inicials i finals dels dos 

àlbums són: 

 
─ En els primers textos hi ha més presència de selecció d’accions (A2). En canvi, en els 

darrers escrits augmenten les idees sobre l’apreciació del codi visual (A4.2) i apareixen 

altres aspectes en referència a l’obra, com ara reflexions sobre el desenllaç (A5) o sobre el 

títol (A8).  

 
─ Malgrat les dificultats de molts alumnes per expressar per escrit les seves opinions, les 

idees de caràcter més reflexiu, que mostren un cert raonament lectoliterari, apareixen en 

els textos finals, després de la relectura i de l’aplicació de les propostes didàctiques. 

 
─ La incidència de la intervenció es mostra en el fet que la tipologia d’idees variï, però 

també en una millor precisió de l’escriptura de les pròpies opinions. En aquest sentit, en 

molts casos s’usen termes concrets, extrets de la pauta i verbalitzats en les discussions, 

com “dibuix”, “personatges” o “final”, poc presents en els textos inicials. 
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Pel que fa a les qüestions específiques de cadascuna de les obres rellegides, s’observa que hi ha 

aspectes concrets que prenen més pes. En el cas de Dos fils hi ha reflexions sobre el final obert o 

la textura de la coberta, trets específics d’aquest àlbum, que apareixen en els escrits finals. Quant 

a La lluna d’en Joan, els alumnes recullen moltes qüestions en què contraposen els seus 

coneixements del món amb el que es mostra a la ficció. Aquest fet evidencia que els trets 

específics de l’obra influeixen els escrits, si es du a terme una proposta que permeti la seva 

observació atenta i l’intercanvi d’idees. La relectura i la intervenció didàctica (conversa i pauta) 

fomenten que els alumnes observin de manera més acurada alguns dels elements constitutius de 

les obres, així com les formes amb què es narra la història.  

 

4.  En quart lloc, ens proposàvem valorar fins a quin punt el canvi entre textos (inicials i 

finals) es deu a la intervenció didàctica, és a dir, a la conversa i a la pauta, a partir de 

l’exploració dels escrits d’alguns alumnes concrets. 

 
L’observació dels textos inicials i finals de cada alumne ha permès fer més evident el canvi que 

suposa, per a la majoria, la intervenció didàctica. De les observacions fetes, es pot concloure que 

la proposta didàctica (conversa i pauta) és la causa de molts canvis, d’índole diversa, que es 

recullen en la majoria de textos valoratius.  

 

Els textos mostren diversos graus d’influència de cadascuna de les propostes didàctiques, així com 

una gradació en la capacitat d’interpretació i de reflexió dels alumnes. Per tant, els trajectes 

personals estan condicionats a variables diverses. Tanmateix, a grans trets, les produccions 

permeten visualitzar tres grans formes de procedir: 

 
1. Les produccions amb pocs canvis: manteniment de la majoria d’idees. Hi ha casos d’aquest 

tipus però són poc habituals. 

 
2. Escrits amb modificacions que: 

a) no es tradueixen en una millora pel que fa a la tipologia d’idees, a l’ús de termes 

literaris o a l’expressió d’arguments més reflexius. D’alguna manera, les idees 

descriptives i literals es canvien per altres de la mateixa naturalesa.  

 
b) presenten algun matís que fa intuir la incidència positiva de la intervenció, perquè 

usen més termes específics (de la pauta) o alguna idea més reflexiva que permet 

copsar raonaments més elaborats. Malgrat les dificultats per argumentar les 
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reflexions, hi ha diferències notables si es té en compte el text inicial. Aquest és el 

tipus de canvi més nombrós, el que és més habitual, i conté una gradació més àmplia. 

 

3. I, per últim, escrits que reflecteixen una millora substancial en tots els sentits: idees 

diferents, més ben argumentades i amb més reflexió lectoliterària. 

 

És interessant recordar que la dinàmica permet que els alumnes que a priori tenen més dificultats 

s’incorporin plenament a l’expressió d’idees orals i escrites (cas de l’Ayoube). Al mateix temps, 

també es posa de manifest com alguns alumnes que tenen èxit escolar, que saben aplicar 

estratègies per obtenir bons resultats en les pràctiques habituals, poden sentir-se insegurs davant 

d’aquest tipus de dinàmiques (cas de l’Oleguer). Aquest fet mostra com n’és de rellevant 

planificar propostes que promoguin diverses formes d’aproximació al text literari.  

 

5.  En darrer lloc, teníem el propòsit d’observar si es produeixen canvis entre els textos 

inicials i finals elaborats pels alumnes del projecte pilot (petit grup) i pels participants en 

la recerca actual (gran grup). 

 
Les diferències més significatives entre el que succeeix en el projecte pilot i en la recerca actual es 

poden resumir en els dos punts següents: 

 
─ En el projecte pilot els alumnes reben la possibilitat de rellegir una obra com un privilegi, 

a diferència del que succeeix en el gran grup. En les dues situacions en què els àlbums es 

rellegeixen, els dos grups (de quatre alumnes cadascun) mostren entusiasme per 

compartir de nou una lectura, que en primera instància havien llegit amb tot el grup 

classe.  

 
─ En el petit grup la influència de la intervenció (conversa i pauta) s’estén a tots els 

alumnes, en graus diversos. En qualsevol cas, tots els escrits finals són millors pel que fa al 

tipus de reflexions en clau literària, tenint en compte el text inicial de cadascú. En el grup 

més nombrós també es produeixen canvis notables, encara que no tan generalitzats. 

 
Malgrat les diferències que s’evidencien entre les propostes aplicades en petit grup i en gran 

grup, aquesta mirada transversal ens permet confirmar que la intervenció didàctica resulta 

influent i que les estones per rellegir i remirar els àlbums esdevenen pràctiques valuoses per 

avançar cap a l’apreciació de les obres literàries.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. CONCLUSIONS FINALS 
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11. CONCLUSIONS FINALS  

 
En aquest capítol s’exposen les conclusions finals de la recerca, d’acord amb els propòsits 

plantejats inicialment ─formulats a l’apartat 4.1 (part II)─ i amb les conclusions parcials que 

tanquen els diferents capítols de la part III, dedicada a l’anàlisi de dades (apartats 7.4, 8.5, 9.3 i 

10.4). Consta dels dos blocs següents: “Resultats de la recerca” i “Recomanacions didàctiques que 

es desprenen de l’estudi”. 

 

─ En el primer, es reprenen els principals objectius de la investigació per tal de donar-hi 

resposta (11.1). Aquest bloc es divideix en quatre subapartats. Els tres primers se centren 

en les conclusions més rellevants sobre cadascuna de les pràctiques desenvolupades: 

escriptura valorativa (11.1.1), conversa (11.1.2) i pauta d’arguments (11.1.3). Aquests tres 

subapartats s’estructuren a partir dels diferents aspectes tractats al llarg de l’anàlisi de 

dades (part III) i, per tant, també contenen un punt específic on s’exposen les conclusions 

més significatives de la comparativa entre la intervenció desenvolupada en petit grup 

(projecte pilot) i en gran grup (actual recerca). El darrer subapartat es dedica a recuperar 

les reflexions formulades inicialment, per tal de contrastar-les amb algunes de les dades 

obtingudes durant la recerca, a manera de reflexions finals (11.1.4). Al llarg de l’apartat es 

destaquen algunes de les idees esmentades en les recapitulacions anteriors, 

corresponents a l’anàlisi de la recerca empírica (cap. 7-10; part III).  

 

─ En el segon, s’exposen algunes recomanacions didàctiques que es deriven dels resultats 

obtinguts. Es tracta de qüestions concretes, que seria convenient tenir en compte a l’hora 

de dur a terme propostes que tinguin l’objectiu de formar lectors literaris a l’aula (11.2). 

Aquest bloc conté quatre subapartats. Els tres primers recullen aspectes sobre: el lector 

(11.2.1), el corpus de lectures (11.2.2) i les propostes didàctiques (11.2.3), centrades en la 

relectura; la conversa i la mediació; els materials de suport i l’escriptura valorativa, 

l’escriptura reflexiva. El darrer subapartat inclou algunes reflexions generals per tancar 

l’estudi (11.2.4). 

 

 

 

 



496 

 

11.1. RESULTATS DE LA RECERCA 

 
Aquesta recerca s’ha centrat en l’estudi d’una intervenció didàctica basada en: la interfase de 

lectura, conversa i escriptura valorativa i la proposta d’una pauta d’arguments com a material de 

suport (per a la conversa i l’escriptura). L’objectiu principal, plantejat a l’inici de la investigació, 

era conèixer fins a quin punt aquestes pràctiques poden ser útils per a la formació de lectors 

literaris a l’inici de l’educació primària. Recordem que, de manera genèrica, ens plantejàvem 

donar resposta als tres interrogants següents: 

 
a) De quina manera una proposta didàctica basada en la conversa, l’ús d’una pauta 

d’arguments i l’escriptura valorativa pot fomentar l’aprenentatge literari dels alumnes de 

segon curs de primària?  

b) Quin tipus d’influència té cadascun dels elements de la intervenció, segons el 

desenvolupament concret dut a terme? 

c) Quines són les principals diferències pel que fa al desenvolupament i als resultats de la 

intervenció didàctica en gran grup (recerca actual) i en petit grup (projecte pilot)?  

 

D’entrada, podem concloure, de manera sintètica, que: el conjunt de la intervenció didàctica 

influeix, de manera majoritària, en el tipus de reflexions elaborades pels alumnes. Aquest fet es 

mostra clarament si tenim en compte els textos valoratius realitzats abans i després de l’aplicació 

de la proposta (a). Tanmateix, el grau d’incidència de cadascuna de les pràctiques (conversa, 

pauta, escriptura) presenta diferències si considerem les trajectòries de cada alumne; encara que 

la pauta i sobretot la conversa tenen un pes rellevant (b). Ara bé, la diferència més significativa 

entre la proposta en petit grup i en gran grup és precisament el desenvolupament de la discussió i 

el grau d’influència que exerceix, que és major en grups reduïts (c).  

 

En aquest punt, convé reprendre els tres objectius principals, vinculats a l’exploració de 

cadascuna de les activitats que configuren la intervenció, per tal de concretar els resultats 

obtinguts en cada cas i relacionar-los amb algunes de les informacions recollides en anteriors 

capítols, especialment en el marc teòric de la recerca. 
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11.1.1. Sobre l’escriptura valorativa... 

En primer lloc, preteníem conèixer els trets característics dels textos valoratius sobre les lectures 

literàries elaborats pels alumnes de cicle inicial (7-8 anys). En aquest sentit, cal recordar que s’han 

analitzat els escrits valoratius dels alumnes des de diferents perspectives:  

 

1. Aspectes sobre la forma dels textos. 

2. Tipologia d’idees escrites. 

3. Trets distintius de les valoracions respecte a cada àlbum. 

4. Qüestions que es desprenen de l’observació longitudinal dels escrits elaborats al llarg de 

les sis sessions. 

5. Diferències entre els textos escrits abans i després de la intervenció. 

6. Diferències entre els textos elaborats pels membres del gran grup i del petit grup 

(projecte pilot). 

 

A continuació, s’exposen les conclusions més rellevants sobre l’escriptura valorativa seguint el fil 

conductor d’aquests sis aspectes: 

 

1. Sobre la forma dels escrits, es pot afirmar que, en la majoria de casos, els textos contenen 

idees afirmatives o negatives que destaquen elements o accions de l’obra de manera 

descriptiva i literal. En aquest sentit: 

 
a) S’evidencia la dificultat que la majoria d’infants tenen d’argumentar, de justificar, la 

pròpia opinió per escrit.  

 

b) Es mostra que els costa fer reflexions inferencials, malgrat que alguns alumnes són 

capaços d’elaborar raonaments interessants, exterioritzant, per exemple, el propi 

procés de comprensió (“Quan hem començat a llegir el m’esperava una mica que 

passés allò perquè com que el títol deia qui m’ha fet això al cap per això m’he pensat 

una mica això que buscava qui era”, apartat 7.2.3) o formulant valoracions globals que 

denoten una mirada més precisa i sensible a l’obra (“Aquest conte és com una 

tristesa”, apartat 7.2.2).  

 

2. Quant a la tipologia d’idees dels textos valoratius, cal recordar que s’han categoritzat en tres 

grans blocs: aspectes narratius i literaris de l’obra (A); aspectes individuals, com vivències o 

sabers (B), i fet literari, és a dir, qüestions en relació a l’autor, als possibles destinataris de 
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l’obra i a les connexions amb altres ficcions (C).353 De l’anàlisi del tipus d’idees escrites se’n 

desprèn que:  

 

a) La majoria d’idees dels textos fan referència a l’obra (A). Durant les converses els alumnes 

també comenten aspectes que corresponen als altres dos blocs d’idees, però en menor 

mesura, ja que la pauta i la mediació promouen reflexions sobre els elements constitutius 

de l’àlbum. Aquests resultats es troben en la línia del que constata Sipe (2008)354 en 

l’anàlisi de les respostes lectores orals d’infants de parvulari i cicle inicial, en què les 

qüestions predominants són les que anomena analítiques, que es basen en el fet de 

destacar aspectes constitutius de les obres per millorar la comprensió de la lectura.  

 

b) Les idees més freqüents en els textos valoratius destaquen: accions concretes de la 

narració, qüestions sobre les il·lustracions i sobre el desenllaç de l’obra. D’aquesta 

situació se’n poden extreure les reflexions següents: 

 
─ El fet que a l’escola els alumnes estiguin acostumats a realitzar tasques escrites amb 

la idea de demostrar que han llegit un text, fent resums o comentant accions que es 

narren, i que de manera freqüent se centri el treball de les lectures en qüestions 

ètiques o sobre els comportaments humans (vegeu apartats 1.1.1 i 1.3) fomenta que 

els infants destaquin situacions de l’obra i que ho facin, majoritàriament, en clau 

moral, segons si es tracta de fets positius o negatius.  

 
─ Es constata que els infants se senten atrets pels afectes que produeixen les 

il·lustracions i pels aspectes tècnics de la seva creació, en la línia del que apunten 

diferents autors com  Kiefer (1999), Arizpe i Styles (2004) o Nikolajeva i Scott (2006) 

(vegeu apartat 2.2.2). Un fet que es mostra tant en els textos com en les converses. 

 
─ Quant al desenllaç, es confirma que es tracta d’un element decisiu, que el lector 

utilitza per dotar de sentit tota la narració i que des de l’àmbit educatiu ha estat 

utilitzat per transmetre quines són les conductes associades a l’èxit o al fracàs, tal 

com apunta Colomer (1998, 2002) (vegeu apartat 5.1.4.1). És per això que els adults 

acostumen a escollir obres amb finals tancats i feliços. En aquest sentit, s’ha pogut 

observar que els alumnes rebutgen els finals oberts o negatius perquè, d’una banda, 

                                                           
353 Vegeu la categorització completa a l’apartat 6.2.2 (part II). 
354 Vegeu contextualització d’aquest estudi a l’apartat 2.2.3 (part I) i les categories d’anàlisi de les respostes 
lectores que aplica l’autor a l’apartat 6.2.1 (part II). 
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els suposen un repte d’interpretació i, de l’altra, els trenquen les creences fortament 

instaurades. En són mostres les expressions: “Només m’ha agradat el final perquè a 

tots els contes hi ha un final feliç” (escrita per en Gabi) o “Trobo que hi falten coses al 

final” (escrita per en Roger en relació a un final obert). 

 
c) També s’observa que els alumnes usen molt poc llenguatge literari en els seus escrits, 

excepte per referir-se a elements com el “títol”, que formen part del recurs de la pauta 

d’arguments (vegeu apartat 11.1.3).  

 
d) En els textos, però també en les converses, s’evidencien les creences escolars que els 

alumnes han incorporat plenament i que limiten la seva interpretació i el seu gaudi. Ens 

referim, per exemple, al rebuig cap a les obres amb poca lletra, amb dibuixos minimalistes 

(perquè “gasten molt paper”) o amb repetició de paraules. Així, es mostra com en els 

primers cursos de l’escolaritat s’expandeixen ràpidament unes determinades concepcions 

sobre les obres, que els alumnes adquireixen amb certa facilitat.  

 

3. Les diferències dels elements constitutius de cadascuna de les obres no fan variar 

substancialment la quantitat d’idees que els alumnes anoten de cada tipus. Ara bé, des d’una 

òptica qualitativa, els trets específics de cadascun dels àlbums, que difereixen dels aspectes 

prototípics de les obres per a infants ─per exemple un desenllaç obert o un títol metafòric─ 

generen raonaments més crítics i reflexius. En molts casos, la manifestació del seu desacord 

davant d’aquests aspectes, que trenquen els convencionalismes als quals estan acostumats, 

suposa un primer pas cap a la reflexió crítica.  

 

4.  Es percep un cert canvi entre els textos finals elaborats en la primera sessió de la intervenció i 

els escrits en la segona sessió. Ens referim, per exemple, al fet que a partir de la segona 

producció alguns alumnes incorporen idees per referir-se a aspectes narratius, com el títol o el 

desenllaç, de manera més explícita. Un fet que s’atribueix a la familiarització amb la dinàmica. 

No obstant, no es mostra una millora significativa entre els textos valoratius elaborats al llarg 

de les sis sessions. És a dir, no es perceben canvis rellevants entre el segon escrit i l’últim. Un 

fet que ens permet reafirmar la necessitat de dur a terme aquest tipus de pràctiques de 

manera continuada i de forma habitual a l’aula, ja que l’atenció i la comprensió crítica 

requereixen de temps dilatats per progressar i desenvolupar-se (Munita i Manresa (2012: 141), 

citats a l’apartat 3.2.3).  
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5.  L’observació dels textos elaborats abans i després de la intervenció, en relació als àlbums 

rellegits (Dos fils i La lluna d’en Joan), evidencia el canvi que, en el seu conjunt, la proposta ha 

suposat:  

 

a) Els darrers escrits sobre els dos àlbums presenten un 80% (Dos fils) i un 85% (La lluna d’en 

Joan) d’idees noves, que els alumnes no havien anotat inicialment i que, a més, són de 

tipologia diversa, és a dir, presenten reflexions sobre aspectes que abans de la intervenció 

no apareixien o ho feien en menor mesura.355   

 

b) Malgrat que alguns alumnes siguin recurrents a l’hora d’escriure sobre determinades 

qüestions, i ho facin en termes molt semblants, en gairebé la totalitat dels textos 

apareixen nous aspectes, molts dels quals deriven de la conversa i de l’ús de la pauta.  

 

c) També es constata que els raonaments més reflexius apareixen en els textos escrits 

després de la intervenció, així com l’escriptura més precisa de les idees, expressant de 

manera més clara, per exemple, la referència a un dibuix o a un personatge.   

 

6.  Les qüestions formals i la tipologia d’idees dels textos valoratius elaborats pels alumnes que 

participen en el projecte pilot (petit grup) i en l’actual recerca (gran grup) no presenten 

diferències significatives. El canvi més rellevant entre la pràctica d’escriptura duta a terme en 

petit grup i en gran grup prové del grau d’influència de la conversa en els escrits, tal com 

s’exposa en el proper subapartat (11.1.2).  

 

11.1.2. Sobre la conversa... 

En segon lloc, plantejàvem detectar fins a quin punt la conversa resulta una pràctica eficaç en 

l’aprenentatge literari dels alumnes de cicle inicial. Per respondre a aquest objectiu s’han 

examinat les discussions des de diferents òptiques:  

 
1. Principalment, s’ha analitzat el grau d’influència de la conversa en els textos, focalitzant 

l’atenció en:  

a) La quantitat d’idees que els alumnes han escrit i que deriven de la conversa. 

b) El tipus d’idees que es comenten oralment i que s’escriuen. 

                                                           
355 Vegeu gràfics 27.A, 27.B i 29.A, 29.B (cap. 10; part III). 
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c) La forma com s’han produït oralment les idees que es recullen en els textos, és a dir, 

si s’han intercanviat durant la conversa o simplement han estat verbalitzades pel 

mateix alumne que posteriorment les ha escrit. 

2. També s’ha examinat quin tipus de reflexions apareixen durant la conversa que no s’han 

acabat recollint per escrit. 

3. La mediació de l’adult en el desenvolupament de les converses. 

4. Les diferències més significatives entre la conversa en petit grup (projecte pilot) i en gran 

grup.  

 

Els resultats més rellevants sobre aquestes qüestions s’exposen a continuació seguint els quatre 

blocs anteriors: 

 

1.  Un dels primers elements que s’ha analitzat és la influència de la conversa en els escrits 

valoratius, per tal de poder obtenir dades concretes sobre els efectes de la pràctica oral. En 

aquest sentit, s’ha comprovat que: 

 

a) El percentatge d’idees escrites que deriven de la conversa oscil·la entre un 51% i un 71%. 

Aquestes dades corroboren que la conversa és una pràctica influent. Tanmateix, aquest 

percentatge és superior en la pràctica en petit grup (vegeu el quart punt d’aquest 

subapartat). No hi ha un augment de la influència d’aquesta pràctica en els darrers escrits, 

de manera que les variacions en aquest sentit provenen més de les característiques de les 

obres (la discussió sobre l’àlbum sense text és la més influent), que no pas de l’aplicació 

continuada, durant sis sessions, de l’activitat. 

 

b) La majoria d’idees que apareixen en les converses i es recullen per escrit fan referència a 

qüestions simples, fàcils d’assimilar, com ara la valoració positiva d’un dibuix o un aspecte 

derivat d’una creença escolar, com per exemple la presència de poc text. En canvi, les 

idees més reflexives i inferencials que es comenten durant la conversa tenen menys 

presència en els textos i no acostumen a traspassar-se entre companys. Així, per exemple, 

moltes qüestions sobre la veu narrativa generen reflexions interessants al voltant de la 

influència del punt de vista en la transmissió d’una narració (vegeu taula 81), però els 

pocs alumnes que les escriuen ho fan per exposar el dubte generat o amb un text molt 

poc concret.  
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c) Les qüestions comentades que s’escriuen provenen del que anomenem intercanvis: entre 

un 74% i un 84% de les idees que els alumnes anoten han estat aportades per companys o 

construïdes conjuntament. Ara bé, la majoria deriven d’intercanvis simples, és a dir, 

d’idees d’un company que els altres adopten com a pròpies, en alguns casos després 

d’elogiar-les oralment. Mentre que els intercanvis complexos, en què es construeix 

coneixement de manera conjunta, són més difícils d’elaborar i, per tant, són més 

residuals. Les verbalitzacions, és a dir, les idees que un mateix alumne expressa oralment i 

després recull per escrit, representen un percentatge menor (entre un 16% i un 26%). No 

obstant, cal tenir en compte que en aquests casos la incidència dels altres interlocutors 

també és rellevant, pel fet que la majoria d’idees pròpies que els alumnes anoten 

acostumen a rebre l’elogi o l’aprovació dels companys i, en menor mesura, de la 

investigadora. Més enllà d’aquesta qüestió, les verbalitzacions es mostren eficaces com a 

formes per desenvolupar el pensament (vegeu taules 47 i 48), perquè un mateix no sap 

què pensa fins que organitza les seves idees per expressar-les en veu alta. En la línia del 

que assenyala Chambers (2007b), l’efecte públic de les pròpies paraules amplia l’habilitat 

per pensar.  

 

2.  En les converses afloren coneixements, reflexions i desconcerts interessants, que no s’anoten 

per escrit però que són una mostra de les capacitats crítiques dels infants, del seu saber literari 

i de la seva forma d’apropiar-se de l’obra. De l’observació de les converses se’n desprèn que: 

 

a) Els àlbums que presenten algun repte interpretatiu generen discussions més reflexives i 

crítiques. Així, els desconcerts provocats per elements narratius o literaris poc 

convencionals acostumen a fer sorgir debats més profunds, a partir de la contraposició 

d’idees (vegeu, per exemple, taula 81), o relacions entre ficcions (vegeu els casos de les 

taules 91 i 132). Aquest és el clima propici per a l’aprenentatge, encara que els alumnes 

acostumen a mostrar rebuig davant de preguntes sobre les quals no acaben de trobar 

resposta o comentaris que els provoquen nous interrogants. Per aquest motiu valoren de 

manera més positiva les lectures que els són més properes i fàcils. Aquesta situació 

succeeix, per exemple, quan es conversa sobre La talpeta que volia saber qui li havia fet 

allò al cap, ja que els alumnes fan comentaris recurrents sobre l’aspecte humorístic de 

l’obra (fins i tot hi ha qui demana tornar-la a llegir), però en general no suscita idees 

reflexives en clau literària.  
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b) Les reflexions orals mostren els coneixements previs dels alumnes sobre el funcionament 

literari. Així, expressen qüestions al voltant del que consideren que és una versió (vegeu 

taula 81) i es plantegen dubtes sobre elements com ara el títol (vegeu taules 49 i 50) o el 

sentit de la personificació (vegeu taula 62). Aquestes idees denoten la influència de les 

seves experiències lectores i, al mateix temps, les possibilitats reflexives dels infants. 

Convé que el docent tingui en compte la pràctica oral, i no únicament l’escrit, per tal de 

conèixer el procés reflexiu que ha fet cada alumne i entendre millor les seves anotacions, 

que acostumen a ser breus i poc desenvolupades. 

 

c) En aquest sentit, les converses també són una bona ocasió de comprovar el domini i l’ús 

de metallenguatge literari, tal com afirma Colomer (2005) (vegeu aquesta idea a l’apartat 

3.2.2). Així, es mostra que els manca coneixement en aquest sentit, però també que en 

alguns casos els és difícil recuperar termes específics que no acostumen a utilitzar: no 

recorden el mot “protagonista”, tot i que saben definir-ne el significat (taula 51), i 

busquen fórmules que els semblen adients per expressar-se, com ara “imaginacions” per 

referir-se a la personificació (taula 62). D’aquest fet se’n desprèn la necessitat que tenen 

els alumnes de disposar de més llenguatge específic i d’aprendre’l en situacions concretes 

en què es comenten obres literàries, és a dir, quan es mostra útil el domini d’aquest 

coneixement.  

 

d) Moltes reflexions sobre les intencions de l’autor, que impliquen un major grau de 

distanciament de l’obra, es responen inicialment des d’una òptica personal, de manera 

que els alumnes posen en joc la seva experiència per comprendre determinats aspectes 

de les obres. No obstant, si es deixa el temps oportú i el mestre promou les preguntes que 

impulsen l’elaboració de raonaments per justificar determinades impressions, molts 

alumnes són capaços de fer judicis més distanciats.  

 

3.  La tasca de mediació és clau per acollir les idees personals que la lectura suscita però, sobretot, 

per conduir les converses cap a l’observació analítica de l’obra. Cal destacar que les reflexions 

inferencials no són immediates i requereixen de la mediació adequada, de la mateixa manera 

que les relacions intertextuals tampoc acostumen a sorgir de forma espontània (Colomer, 

2012; Munita i Manresa, 2012).  
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a) Així, es mostren més eficaces les qüestions encaminades a saber el perquè de les 

aportacions dels alumnes i les preguntes obertes, que acullen diferents tipus de resposta, 

però dirigides a centrar la mirada en els motius que han dut l’autor a fer una determinada 

creació.  

 

b) En canvi, el mediador no fomenta la progressió del tipus de respostes quan: no pregunta 

per indagar els motius de determinades afirmacions, no deixa el temps suficient per 

respondre o formula qüestions pensant en una única resposta correcta (vegeu subapartat 

8.4.2.3). D’aquesta manera es constata el que autors com Wells (1988), Cairney (1992), 

Tauveron (2002) o Chambers (2007b) ja indicaven (vegeu apartat 3.2.3).  

 

4. La diferència entre la pràctica en petit grup i en gran grup deriva, bàsicament, de les dues       

qüestions següents: 

 

a)  En petit grup la influència de la conversa en els escrits és major. En els textos elaborats 

pels alumnes del projecte pilot (petit grup) el percentatge d’idees escrites que deriven de 

la conversa oscil·la entre un 72% i un 84%, mentre que en el gran grup aquest 

percentatge es troba entre un 51% i un 71%. Això es deu al fet que en petit grup tots els 

alumnes participen directament expressant les seves idees i es produeix més cohesió de 

grup, és a dir, es comenten més les aportacions de cadascú i s’incorporen com a pròpies, 

de manera més generalitzada, les idees dels companys.   

 

b)  En grup reduït els alumnes adquireixen més autonomia a l’hora de gestionar el 

desenvolupament de la conversa i tots participen més activament, comentant i 

responent idees dels altres. No obstant, cal recordar que la conversa en petit grup es du a 

terme amb la presència de l’adult i aquest fet evita dispersions que es poden produir 

quan aquesta pràctica es realitza sense aquesta figura (Nussbaum, 2005; apartat 3.2.1). 
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11.1.3. Sobre la pauta d’arguments... 

Un altre objectiu de la recerca era comprovar el grau d’incidència de la pauta d’arguments en les 

valoracions, orals i escrites, dels alumnes. En aquest cas s’ha analitzat: 

 
1.  El grau d’incidència directa de la pauta en els escrits. 

2.  L’ús de la pauta durant la conversa. 

3.  El tipus d’idees que la pauta promou en les dues pràctiques (converses i escrits). 

4.  Si es produeixen diferències entre l’ús de la pauta durant la intervenció en petit grup i en 

gran grup.   

5.  Les possibilitats que ofereix aquest recurs. 

 

Les conclusions més rellevants sobre aquests cinc aspectes s’exposen a continuació: 

 
1.   Explorant els textos, s’observa que les idees de la pauta es reprodueixen literalment en molt 

pocs escrits. De fet, el percentatge d’influència directa de la pauta en els textos és d’entre un 

9% i un 15% en les produccions sobre les quatre primeres lectures, i un 0% en els textos 

sobre les dues darreres obres. De la mateixa manera, el seu ús directe (d’infants que van a 

consultar-la mentre realitzen la tasca d’escriptura) disminueix de sis alumnes a zero en el 

transcurs de les diferents sessions.  

 
2.    Tant la investigadora com els alumnes fan referència als conceptes de la pauta de manera 

recurrent durant les converses: centren la mirada en un dibuix, parlen del desenllaç o del que 

ha suggerit el títol inicialment. Es tracta d’aspectes que recull la pauta, que s’incorporen de 

manera natural en els diàlegs i que acostumen a transformar-se durant la conversa i en els 

textos. Així doncs, moltes de les idees escrites parteixen de la pauta i es modifiquen per 

l’acció de la pròpia oralitat o l’intercanvi amb els companys. 

 

3.  Pel que fa al tipus d’idees de la pauta que els alumnes han utilitzat, així com el tipus de 

reflexions que aquest recurs ha promogut, es pot afirmar que: 

 
a) Les idees de la pauta que més s’usen són les que fan referència a les il·lustracions o al 

desenllaç. Ara bé, gairebé tots els arguments de la pauta apareixen en un o altre moment 

en discussions o textos valoratius, excepte: “Té coses per tocar, obrir...”, que té poca 

relació amb la majoria d’àlbums llegits, i “S’assembla a un conte que...”, que requereix 

d’un procés complex de relació intertextual. 
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b) La pauta és un punt de partida per al desenvolupament de diferents tipus de reflexions i 

ajuda a precisar l’expressió de les idees; n’és un exemple la frase “Els dibuixos són molt de 

dibuixos animats”, que escriu en Roger usant la pauta com a referència inicial. 

 

c) Algunes de les qüestions més complexes de la pauta, referides al propi procés lector o al 

destinatari de l’obra (per exemple “No sabia que acabaria així...”, “El títol m’ha servit 

per...” o “Veig que és un conte una mica de nens petits”), són decisives per fer aflorar 

raonaments més elaborats en converses i escrits. Així, per exemple, les reflexions sobre 

hipòtesis inicials parteixen de comentaris de la pauta que s’expandeixen i es modifiquen. 

Es tracta d’idees que no es generalitzen, és a dir, que són elaborades per un alumne i que 

difícilment influeixen els companys. 

 

4. La utilitat d’aquest recurs és semblant per part dels alumnes que participen en l’experiència 

en petit grup i en gran grup. El percentatge d’influència d’idees que es recullen directament o 

que es comenten oralment i després s’escriuen és de mitjana d’un 13%. La diferència és que 

en el projecte pilot hi ha set idees de la pauta que no s’usen, mentre que en el gran grup 

només hi ha dues idees que no s’utilitzen. De la mateixa manera, en el gran grup hi ha alguns 

alumnes (pocs) que es basen en la pauta a l’hora de fer els seus escrits (al llarg de les sessions 

els alumnes que la fan servir directament passen de 6 a 0), mentre que cap alumne del 

projecte pilot fa un ús tan directe d’aquest recurs. 

 

El fet que els alumnes, tant del projecte pilot com de la recerca actual, preguntin sorpresos si 

podran copiar les frases del recurs demostra que no estan acostumats a tenir materials de 

suport en la realització de diferents tasques orals o escrites. No obstant, molt pocs alumnes 

copien literalment els arguments del material. En qualsevol cas, de manera general, 

s’evidencia que disposar d’un recurs compartit entre els infants i l’adult, que exerceix de 

mediador, promou que els alumnes participin i proposin els temes amb igualtat de 

condicions.  

  

5.     La pauta afavoreix l’adquisició de la seguretat, un aspecte fonamental que, segons Meek 

(2004: 186), els infants perden a l’inici de l’escolaritat, quan es comencen a qüestionar si 

seran capaços de fer determinades activitats; un fet que dificulta l’aprenentatge, abstracte i 

complex, de la lectura i l’escriptura. A més, tal com s’ha afirmat a l’apartat 9.3, la pauta dóna 

paraules, ofereix termes específics sobre aspectes literaris i expressions pròpies per a la 
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formulació d’arguments crítics. Aquesta és una qüestió determinant per ajudar a pensar i a 

parlar sobre les obres (Colomer, 2001: 10). Permet centrar la mirada en elements literaris, 

suggereix idees per a la reflexió i és un suport, tant pel mediador com pels alumnes, per 

retornar a l’obra, rellegir-la i examinar-la.  

 

11.1.4. Sobre les reflexions inicials... (a manera de síntesi) 

A continuació es reprenen les tres reflexions inicials de l’estudi ─exposades a l’apartat 4.3─ per tal 

de contrastar-les amb les qüestions que es desprenen de la recerca: 

 
1. A l’inici d’educació primària no es promouen activitats de reflexió crítica i de valoració de 

les obres literàries, de manera que els alumnes acostumen a respondre a les lectures 

elaborant resums o jutjant els comportaments dels personatges i les situacions narrades. 

 
Aquesta primera reflexió es constata a l’inici de la recerca, a través de les primeres observacions 

de les tasques de lectura de les dues escoles (vegeu annex 1) i dels escrits valoratius elaborats 

abans de la intervenció. Si bé alguns alumnes continuen associant la tasca escrita a les activitats 

de control de lectura, tan instaurades a l’escola, també és cert que les propostes didàctiques de 

conversa i el recurs de la pauta els permeten elaborar reflexions diverses que, en alguns casos, 

denoten una certa capacitat crítica. 

 

2. La intervenció didàctica ─basada en la conversa sobre un àlbum, l’ús d’una pauta 

d’arguments i l’escriptura valorativa─, aplicada en el context habitual d’una aula de segon 

curs de primària, millora la capacitat de reflexió crítica dels alumnes. Concretament, la 

conversa és molt influent i la pauta és un punt de partida important. 

 
Pel que fa a aquesta segona qüestió, després de l’anàlisi de les dades obtingudes, es pot 

considerar que la intervenció dissenyada és eficaç per desenvolupar una certa capacitat de 

reflexió i valoració literària; malgrat que la conversa es mostra més influent en el projecte pilot 

(en petit grup).  

 

3. Els grups d’alumnes més nombrosos, en un context de grup classe, requereixen de més 

guiatge i de més temps per a la interiorització de la dinàmica.  

 
Aquest tercer aspecte es confirma tenint en compte les diferències pel que fa al grau d’autonomia 

dels alumnes en el petit grup i en el gran grup, així com la influència de la proposta en cada cas. 
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D’aquesta qüestió en deriva la necessitat de dur a terme activitats per a la reflexió lingüística amb 

freqüència i usant les formes de mediació més eficaces. 

 

En definitiva, l’anàlisi de les dades ha permès constatar la variabilitat de respostes i de trajectòries 

seguides per diferents alumnes. Les seves valoracions, orals i escrites, han estat condicionades per 

les experiències personals, per l’ús de la pauta, pel tipus de participació en la conversa, etc. Així, 

s’ha evidenciat que hi ha molts factors que poden incidir en el desenvolupament d’una proposta a 

l’aula. Aquest treball és tan sols el relat d’un moment concret i d’un context determinat. Ara bé, 

aquest relat ens permet entendre millor com la conversa i l’escriptura valorativa sobre àlbums, 

així com el suport de la pauta d’arguments, ajuden a desenvolupar la capacitat interpretativa i 

crítica del lector, un aspecte clau per convertir-se plenament en lector literari.356  

 

11.2. RECOMANACIONS DIDÀCTIQUES QUE ES DESPRENEN DE L’ESTUDI 

 

Una de les finalitats d’aquesta recerca ─tal com es recull a la introducció─ és poder apuntar les 

directrius que permetin aplicar amb eficàcia activitats per a la reflexió literària, en altres 

contextos, a l’inici de l’educació primària. Així doncs, en aquest apartat es recullen les 

implicacions didàctiques que es deriven de l’estudi, en forma de reflexions i propostes concretes. 

 

11.2.1. Sobre el lector... 

La recerca parteix de la constatació que a l’escola cal dur a terme activitats que contemplin els 

aspectes íntims i compartits que conflueixen en l’acte de llegir perquè, seguint les paraules de 

Petit: “la lectura sigue siendo una experiencia irremplazable, donde lo íntimo y lo compartido 

están ligados de modo indisoluble” (2001: 32). Per aquest motiu, la intervenció aplicada es 

dissenya amb l’objectiu d’oferir espais per compartir la recepció lectora i, al mateix temps, 

promoure pràctiques per a la reflexió individual.  

 

En aquest punt, convé recordar que per a les dues escoles on s’han aplicat les recerques 

─investigació actual i projecte pilot─ la pràctica desenvolupada representa una novetat respecte al 

tipus d’activitats que acostumen a dur a terme. Així, en el desenvolupament de la intervenció 

s’evidencia que alguns alumnes que tenen èxit en l’àmbit acadèmic, que saben utilitzar 

                                                           
356 Vegeu definicions sobre el lector literari, sensible i crític, a l’apartat 1.1.1. 
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estratègies adequades per fer correctament les tasques escolars, se senten insegurs davant de 

pràctiques obertes, en les quals cal formular la pròpia opinió. Per contra, hi ha altres alumnes que 

no tenen tantes facilitats en la resolució de les propostes que es plantegen habitualment a 

l’escola que, en aquesta ocasió, participen activament en les converses i tenen interès per 

elaborar textos llargs. D’aquesta constatació en deriva la necessitat de realitzar pràctiques on 

l’alumnat tingui l’oportunitat d’enfrontar-se amb les seves pròpies idees i es pugui expressar 

sense reprovacions. Aquesta és l’única forma de crear lectors reflexius, crítics, i de tenir en 

compte la totalitat de l’alumnat.  

  

La recerca ens permet desmentir la idea que l’infant no està preparat per elaborar valoracions 

sobre les lectures. Tal com apunten Tauveron (2002), Chambers (2007b) o Sipe (2008) (vegeu 

apartat 1.1.3), és convenient situar l’infant en la posició de crític, és a dir, atorgar-li un rol actiu a 

l’hora de donar valor a les creacions i ensenyar a fer aquest paper des de les primeres edats. 

L’anàlisi de les dades obtingudes també demostra que els primers lectors poden valorar les obres 

per comprendre-les millor. En aquest sentit, cal facilitar metallenguatge literari, ajudar a fixar 

l’atenció en determinats elements i establir comparatives per desenvolupar l’habilitat de valorar 

les obres. Es tracta d’ajudar els alumnes a elaborar i a expressar la pròpia opinió. D’aquesta 

manera també es promouen els processos interpretatius, de complexitat diversa, que cal activar 

quan el lector es disposa a pronunciar el seu judici sobre una lectura. 

 

Reuter (2001: 72) assenyala que l’actitud interpretativa es configura quan el lector se sent: 

potencialment capaç de dur-la a terme, autoritzat o obligat a aplicar-la (vegeu apartat 1.1.3). 

Doncs bé, es pot afirmar que el mateix succeeix a l’hora de desenvolupar l’actitud valorativa, que 

difícilment s’aconseguirà si no s’ofereixen les condicions anteriors. Els infants se senten insegurs a 

l’hora d’expressar judicis, perquè no saben exactament què pensen ni saben verbalitzar les idees 

que tenen. Estan acostumats a escoltar la veu adulta i no desenvolupen els processos necessaris 

per emetre opinions, que impliquen la comprensió de diferents elements constitutius, la 

interpretació de les decisions de l’autor o la comparació d’aspectes concrets amb altres obres. Per 

aquest motiu, en molts casos recorren a creences que els adults els han transmès sobre el que és 

adequat (quantitat de text d’una obra o tipus d’il·lustració) o responen amb estereotips, tal com 

exposa Rosenblatt (2002).  

 

Recordem que “el lector poc expert llegeix llibres però no sap situar ni valorar el que llegeix” 

(Manresa, 2013: 144; citat a l’apartat 1.1.3). Així, la formació d’un lector hàbil, expert, implica 
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ajudar a fer aquest procés de valoració, que no es desenvolupa únicament pel fet d’acumular 

lectures, tal com s’ha demostrat amb opinions d’alumnes de cursos superiors de primària o de 

secundària, que acostumen a expressar-se de manera simple i estereotipada (vegeu idees en 

aquest sentit a l’apartat 1.1.2 i 5.2.1), sinó promovent un tipus de relació activa i crítica amb la 

literatura.    

 

11.2.2. Sobre el corpus de lectures... 

De la investigació se’n desprèn la necessitat que els alumnes llegeixin obres amb certa 

complexitat. Tal com afirma Colomer, “no s’aprèn a llegir llibres difícils només llegint llibres fàcils” 

(2002b: 31; citat a l’apartat 1.3). Els àlbums que presenten elements constitutius diferents del que 

és convencional, prototípic, en les obres per a infants o bé que requereixen de la participació 

activa dels lectors en la construcció dels sentits acostumen a fer aflorar, en primera instància, 

creences personals i desconcerts, que en molts casos són el punt de partida de reflexions més 

elaborades.  

 

Molts alumnes mostren la seva disconformitat cap a les obres que contradiuen les seves creences 

més instaurades; de la mateixa manera, també manifesten la seva incomoditat quan els debats 

que susciten aquest tipus de lectures no arriben a conclusions clares o fermes. Per aquest motiu, 

una de les tasques destacades del mestre és vetllar perquè els alumnes incorporin els desconcerts 

com a reptes, els interrogants com una forma per començar a aprendre a llegir obres difícils, que 

generen un plaer més reflexiu i menys immediat. Ara bé, caldrà donar eines per, a poc a poc, fer 

que les desorientacions inicials es responguin amb l’acció conjunta dels membres del grup. 

Perquè això sigui possible convé escollir obres amb certs reptes, que es puguin rellegir i remirar 

en diferents moments, per tal de promoure la reflexió profunda i acurada sobre determinats 

aspectes. D’aquesta manera, també es transmet la idea que la formulació d’algunes conclusions i 

el procés de llegir en clau literària requereixen d’un cert temps.  

 

En aquest sentit, les versions de contes populars, com el cas de L’autèntica història dels tres 

porquets, es mostren efectives perquè promouen la comparació amb el relat tradicional, 

profundament instaurat. D’aquesta manera, a partir del contrast entre els diferents elements 

constitutius, el lector pot activar processos per valorar les obres, comprendre els motius de 

creació de cadascuna de les narracions i construir les nocions que formen part del fet literari.  
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Malgrat que els alumnes amb més bagatge lector podran desenvolupar més relacions 

intertextuals, el cert és que des de l’escola cal fer explícits els lligams entre les obres, promoure 

les relacions entre ficcions. En aquesta línia, convé considerar els aspectes audiovisuals, 

incorporar-los en els temes de conversa escolar, i els contes populars com un saber 

imprescindible de l’imaginari col·lectiu compartit, sobre el qual es van construint nous relats. En 

relació a aquest aspecte, convé apuntar la necessitat de garantir el coneixement de les obres 

tradicionals entre la totalitat de l’alumnat, per tal que es puguin relacionar idees i interpretar 

símbols propis d’una determinat context cultural.  

 

Segons Colomer (2012: 104), les dificultats dels alumnes per establir relacions entre lectures 

vénen determinades per: la manca d’experiència lectora, el poc coneixement de referents literaris 

per part d’infants de determinades àrees socioculturals, el poc contacte amb obres amb imatge i 

la falta de pràctiques d’interpretació compartida. És tasca del docent promoure les relacions entre 

diverses ficcions i escollir obres que les fomentin, com ara diferents versions de relats 

tradicionals. 

 

L’àlbum és un format literari que cal utilitzar a l’aula. Convé escollir àlbums amb estils diversos i, 

sobretot, amb un tipus de relació entre codis ─en el cas d’obres amb presència de text i imatge─ 

que activi en el lector processos reflexius i inferencials, que són necessaris per a qualsevol tipus 

de lectura. Cal tenir clar que l’àlbum no és un passatemps, sinó una obra que pot ser plenament 

literària i amb moltes qualitats per al desenvolupament lector. La il·lustració, a més de cridar 

l’atenció dels infants, els permet activar reflexions que són complexes de posar en joc, 

especialment per a un lector novell, quan tota la informació es transmet únicament pel canal 

escrit.  

 

La investigació també ha demostrat com els primers lectors es posicionen amb molta facilitat en 

el lloc de l’il·lustrador, volen saber com ha fet determinats efectes, mentre que es qüestionen 

menys aspectes sobre la tasca d’escriptura. L’engranatge de l’àlbum els pot ajudar a entendre la 

necessitat dels dos elements com a formes de transmissió de sentits i, per tant, pot ser un estímul 

perquè aprenguin a apreciar de manera més acurada les dues formes de creació. 
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11.2.3. Sobre les propostes didàctiques... 

L’anàlisi de les activitats d’aquest estudi permet extreure conclusions respecte a algunes de les 

pràctiques que caldria aplicar a l’escola primària, especialment a cicle inicial. Aquestes qüestions 

es resumeixen en les propostes següents, que es desenvolupen a continuació: la relectura; la 

conversa i la mediació; els materials de suport i l’escriptura valorativa, l’escriptura reflexiva.   

 

1. La relectura 

Desenvolupar la capacitat d’interpretar i valorar les obres requereix de l’exercici d’atenció i de 

reflexió que implica la relectura. Tal com avancen alguns autors, com Shoesmith (1992) o Arizpe i 

Styles (2004) (vegeu apartat 1.1.4), rellegir és una pràctica que ajuda a interpretar millor les 

obres, a examinar-les de manera més detallada i reflexiva. Així, l’escola hauria d’incorporar la 

pràctica de relectura com a forma per aprendre a llegir millor, per desenvolupar el lector amb 

sensibilitat literària.  

 

Les relectures compartides permeten que les reaccions inicials dels lectors es puguin convertir en 

reflexions més profundes sobre les obres (Kiefer, 1999b). Ara bé, convé rellegir obres que 

presentin reptes a l’hora de construir significats o que tinguin més d’un nivell d’interpretació per 

aprendre a aprofundir en la lectura i poder gaudir-ne millor.357 Tal com apuntàvem a l’inici de la 

recerca (apartat 3.2.3), la relectura permet aprendre a gaudir d’una obra per poder gaudir millor 

de moltes obres. 

 

També és necessari programar propostes de comparativa entre lectures, en la línia del que 

planteja Tauveron (2002) quan llegeix dues versions d’un mateix conte tradicional, demana que 

els alumnes n’escollin una i que exposin les raons de la seva tria. D’aquesta manera els lectors no 

posen l’atenció tan sols en el que s’explica, sinó en la forma que pren el relat. La proposta de 

seleccionar i valorar una obra implica haver de rellegir-la per observar millor els seus trets 

constitutius. 

 

De la mateixa manera, l’acte d’escriptura valorativa és una bona ocasió perquè els alumnes se 

sentin impulsats a retornar a l’obra. També seria interessant documentar les experiències de 

lectura compartida. Ens referim a fotografiar alguns moments i a recollir els comentaris dels 

                                                           
357 Aquesta selecció de lectures recau, principalment, en el mestre però pot ser interessant que els alumnes 
també participin en l’elecció d’algunes obres per rellegir, partint d’una tria prèvia feta pel docent. 
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alumnes per promoure el record i la reflexió del que s’ha fet.358 Aquest retorn a l’experiència és 

també una forma de rellegir, una possibilitat de reconsiderar determinades interpretacions o 

valoracions.   

 

2. La conversa i la mediació 

La conversa literària és clau per formar lectors des de l’inici de l’escolaritat. Es tracta d’escoltar la 

seva recepció i fer avançar les seves interpretacions i reflexions, a partir de les aportacions dels 

altres lectors i del mestre. La conversa també suposa una oportunitat perquè els alumnes usin el 

llenguatge literari del qual disposen i ampliïn el seu bagatge en aquest sentit. Precisament, la 

terminologia específica s’adquireix, s’interioritza, si hi ha la necessitat d’utilitzar-la en diferents 

moments. 

 

De la recerca n’extraiem la idea que les converses dutes a terme en petit grup i en gran grup 

promouen aspectes diferents. En el grup reduït tots els alumnes participen activament i el que es 

comparteix durant la conversa és decisiu per a tots els participants. En el grup més nombrós, en 

canvi, les idees no arriben a tots els alumnes i és necessària més gestió per part de l’adult. No 

obstant, la conversa amb tot el grup permet expandir determinades idees i promoure la 

socialització al voltant de la lectura. Per aquest motiu, convindria aplicar diferents formats de 

conversa de manera regular i estable. Així, seria bo que es fessin converses col·lectives després 

d’una lectura, però també en petit grup. Recordem que en les discussions en grups de quatre 

alumnes es mostra que interioritzen l’estructura de la dinàmica amb rapidesa i que tenen 

autonomia per repartir-se els torns de paraula passant-se l’àlbum. D’aquesta idea se’n desprèn la 

necessitat que els alumnes disposin d’aquests espais amb menys participants, especialment 

indicats en situacions de relectura, que es poden dur a terme a l’aula si s’ha procurat que els 

alumnes es familiaritzin amb la pràctica, si es disposa de material de suport, com ara una pauta 

d’arguments, i si es compta amb la presència de l’adult en alguns moments. Cal tenir en compte 

que els infants poden fer reflexions crítiques i que no s’ha de subestimar la seva capacitat. Es 

tracta d’organitzar l’aula de manera que, paral·lelament, altres grups puguin dur a terme 

propostes absolutament autònomes, ben planificades i amb materials adequats.  

 

D’altra banda, també és cert que les converses en gran grup s’han de dur a terme de manera que 

els alumnes aprenguin a repartir-se els torns i escoltin les aportacions dels companys, és a dir, que 

                                                           
358 Vegeu idees sobre la proposta de documentar els processos educatius i les experiències didàctiques a l’apartat 
5.1.5. 
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es desenvolupin seguint les característiques pròpies d’una conversa formal. Per aquest motiu, 

caldria orientar la dinàmica de manera que, abans de fer una intervenció, cada participant 

exposés amb claredat si vol respondre a la idea d’un company o donar una informació nova, 

promovent el primer tipus d’aportacions. En qualsevol cas, de la recerca se n’extreu la idea que és 

indicat que les converses es desenvolupin asseguts en cadires formant un semicercle, en un 

ambient propici a l’intercanvi però en situació de treball, per examinar a fons els elements 

constitutius de l’obra i, alhora, facilitar que tots els infants puguin apreciar les il·lustracions o els 

detalls visuals, procurant que puguin tenir el llibre a prop per referir-s’hi de manera directa. 

 

És essencial que el mediador segueixi unes directrius bàsiques, que recullen autors com Wells 

(1988), Tauveron (2002), Chambers (2007b) o Munita i Manresa (2012), citats al marc teòric de 

l’estudi (3.2.3): acollir les primeres impressions sense jutjar-les, promoure la participació i fer 

preguntes per avançar en els raonaments de caràcter literari. En aquest sentit, l’anàlisi de les 

dades de la recerca ens permet concretar algunes de les aportacions que es mostren més 

adequades: 

 
─ Iniciar la conversa de manera oberta amb fórmules com “què us ha semblat?”, “qui vol dir 

alguna cosa sobre el que hem llegit?”, “alguna cosa que us hagi agradat o que no us hagi 

agradat?”. 

 
─ Formular preguntes que ajudin els alumnes a fer justificacions o a raonar les seves 

respostes que acostumen a ser, inicialment, de caràcter literal, descriptiu. Per tant, és 

necessari preguntar el perquè de determinades afirmacions amb fórmules com “per què 

ho dius?”, “per què t’ho sembla?”. No fer-ho suposa una oportunitat perduda. 

 
─ Fer preguntes que ajudin a posicionar-se en el lloc del creador, com ara “per què creus 

que l’autor ho ha fet així?”. Aquest tipus de qüestions ajuden a fer visible l’autoria, un 

aspecte que Tauveron (2002) ja apuntava com a necessari,359 i permeten entendre l’obra 

com un artifici literari, creatiu, que ha estat elaborat amb unes determinades intencions. 

És cert que, en algunes ocasions, les primeres respostes a aquesta qüestió són de caràcter 

personal o estan relacionades amb els coneixements que els alumnes tenen del món, 

però després acostumen a produir-se respostes més inferencials i distanciades. Per tant, 

                                                           
359 Recordem que Tauveron (2002) posa de manifest el poc coneixement que tenen els estudiants sobre l’autoria. 
De la mateixa manera exposa que treballar l’autor no significa conèixer-ne només les dades biogràfiques sinó, 
sobretot, considerar l’acte creatiu i les seves intencions (vegeu apartat  1.1.1). 
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cal prendre consciència d’aquest fet, repetir la pregunta i deixar temps perquè els lectors 

copsin les intencions de l’autor.  

 
─ Expandir les respostes i procurar que tots els membres del grup participin contrastant 

idees amb “hi esteu d’acord?”, “què en penseu del que acaba de dir?”. Es tracta de 

fomentar la consideració de les respostes dels altres en la formació de les pròpies idees. 

 
─ Promoure les relacions entre ficcions amb preguntes directes com “a quina altra obra us 

recorda?”, “coneixeu algun conte o pel·lícula que s’assembli al llibre que hem llegit?”, o 

fins i tot centrant l’atenció en aspectes concrets com ara característiques dels 

personatges, espais o motius literaris. 

 

─ Fomentar que els alumnes facin preguntes al voltant de desconcerts, encaminades a 

descobrir el perquè de determinats elements, i expandir-les per tal que els companys 

aportin les seves respostes. És habitual que els alumnes preguntin “per què ho ha fet 

així?”, una qüestió que denota la inquietud per comprendre els motius de l’autor 

d’utilitzar uns determinats recursos a l’hora de fer la creació.  

 

Els mestres també han de considerar la importància de la verbalització, el fet que l’infant tingui 

l’espai per organitzar, expressar i escoltar les pròpies idees, com una forma d’ajudar-lo a millorar 

la seva capacitat per pensar. De la mateixa manera, cal habituar-lo a escoltar els altres per 

construir la pròpia opinió, interrogant-lo a propòsit de les aportacions dels companys. 

Evidentment, és essencial que l’adult manifesti explícitament l’interès per escoltar les idees dels 

infants.  

 

En relació al desenvolupament de la conversa, s’ha pogut observar que els elogis dels companys 

influeixen en el fet que un alumne accepti les pròpies afirmacions i també s’ha constatat que les 

qüestions més simples i evidents s’expandeixen amb molta facilitat. Per aquest motiu, cal que el 

mediador valori i estimuli especialment la formulació d’idees que per la seva complexitat no 

acostumen a rebre l’acceptació dels companys (vegeu subapartat 8.4.2.3). Es tracta d’evitar que 

els alumnes que les han pronunciat se sentin insegurs i renunciïn a idees reflexives i crítiques 

interessants. 
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3. Els materials de suport 

Disposar de materials de suport com la pauta d’arguments és imprescindible per iniciar pràctiques 

de reflexió literària a l’aula, especialment amb els primers lectors. Recordem que, en els dos 

formats de la recerca, diferents alumnes manifesten les seves mancances a l’hora de realitzar la 

tasca escrita a l’inici de la pràctica.360 Així, cal que els materials estiguin a l’abast de tots els 

participants, de manera igualitària, perquè siguin útils per a l’aprenentatge i defugir la idea que el 

mestre és l’únic que té recursos amb les respostes “encertades” o amb el tipus de qüestions que 

s’han de comentar, com acostuma a passar en determinades pràctiques a l’aula. 

 

La pauta ha de tenir blocs ben diferenciats amb idees formulades de manera clara i amb brevetat. 

Els alumnes s’han de familiaritzar amb el recurs i han de saber que en podran fer ús de manera 

lliure. El recurs s’ha de plantejar tenint en compte que ha de complir els aspectes següents:  

 
─ Donar seguretat a l’hora de participar en les activitats de valoració i afavorir l’expressió. 

 
─ Oferir un mínim de llenguatge literari que permeti incorporar conceptes, però sobretot 

que faciliti l’expressió d’idees en un moment en què realment necessiten fer ús d’un 

vocabulari específic i concís. 

 
─ Ajudar a centrar la mirada en aspectes concrets de l’obra i promoure la reflexió sobre els 

seus elements constitutius. 

 

En relació al recurs de la pauta, es podria considerar la possibilitat d’incorporar-hi idees dels 

alumnes, qüestions que generin cert consens, sorgides en el debat o construïdes conjuntament, 

com una forma de promoure que reconeguin aquest material com a propi. En aquesta línia, cal 

recordar que els comentaris sobre el títol que pronuncien els alumnes del projecte pilot 

s’afegeixen a la pauta usada en l’actual recerca; un fet que ens indica la necessitat d’escoltar les 

aportacions dels alumnes. 

 

 

 

 

 

                                                           
360 Expressen que no saben què dir, que sempre comenten si hi ha aventures perquè no tenen cap altra idea o 
que no saben com han de fer la tasca (vegeu capítol 4 i 5). 
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4. L’escriptura valorativa, l’escriptura reflexiva 

Quant a l’escriptura, convé incorporar-la com a forma de reflexió sobre la lectura, com a mitjà per 

aprendre a llegir millor. Malgrat les dificultats que poden tenir els alumnes per expressar les idees 

per escrit, l’elaboració de textos serveix per donar temps per a la reflexió individual sobre l’obra i 

sobre tot el que s’ha compartit durant la lectura i la conversa. Es tracta d’usar l’escriptura per 

desenvolupar el pensament, en la línia del que plantegen, a diferents cursos i amb diversitat 

d’enfocaments, autors com Tauveron (2002) o Margallo (2013b). Al mateix temps, esdevé una 

eina útil per observar el grau d’incidència de la conversa i permet deixar constància del que s’ha 

fet, però sobretot del que s’ha pensat o sentit en relació a una lectura. No es tracta de resumir el 

que ha succeït, sinó de poder reflexionar sobre les característiques de l’obra i sobre un mateix 

com a lector.  

 

Els textos no s’haurien de censurar ni avaluar, però seria convenient tenir en compte els 

comentaris anotats per fer un guiatge més concret de cada infant. Així, si un alumne recorre 

sempre a determinades frases, escriu observacions sobre uns elements concrets i ho fa en els 

mateixos termes pot ser interessant ajudar-lo a ampliar la mirada. També sembla convenient que 

els alumnes elaborin els escrits tenint l’obra a prop,361 ja que així es produeixen moments de 

relectura d’un passatge o d’observació acurada d’algun element, normalment en parelles o en 

petit grup, que poden afavorir el desenvolupament del que Kiefer (1999: 74) anomena “el ojo 

cuidadoso”. Es tracta de situacions de qualitat que poden desenvolupar la sensibilitat del lector.  

 

En els escrits, els alumnes acostumen a anotar les idees en format de llista, d’esborranys o de 

reflexions construïdes com si es tractés d’un discurs oral (alguns fins i tot necessiten dirigir-se a la 

investigadora de manera explícita).362 En qualsevol cas, es tracta de fer que els alumnes explorin, 

temptegin, la forma amb la qual se senten còmodes per expressar-se, tenint en compte que 

l’objectiu no és comunicatiu, sinó reflexiu. És convenient que des de les primeres edats també es 

pugui contemplar aquesta vessant de l’escriptura. 

 

 

 

                                                           
361 Recordem que els alumnes sol·liciten veure l’àlbum de prop, poder-lo tocar, i que és habitual que el mirin i el 
comentin amb els companys amb qui estan asseguts mentre duen a terme la tasca d’escriptura. 
362 S’exposen aquestes qüestions a l’apartat 7.1. 
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11.2.4. Per concloure...  

De manera general, la recerca ens alerta del tipus de creences que s’expandeixen ben aviat a 

l’escola i que, en alguns casos, impedeixen desenvolupar una mirada literària, artística, a les 

obres. Es tracta d’idees que moltes vegades traspuen una visió reduïda de la lectura i l’escriptura, 

ressaltant el seu caràcter instrumental o funcional,363 que impedeixen gaudir del que implica llegir 

literàriament. Cal, doncs, promoure activitats de reflexió literària de manera freqüent per tal que 

l’infant pugui aprendre a llegir des d’aquesta òptica, apreciant la creació de l’autor des de l’inici 

de l’escolaritat. 

 

En qualsevol cas, la tasca de l’adult és complexa i, evidentment, està condicionada a la realitat de 

cada aula. El mestre i els alumnes han d’aprendre a gestionar aquesta complexitat a partir de la 

pràctica continuada d’aquestes propostes, al costat de situacions que tinguin en compte els 

processos que Siro resumeix amb claredat de la següent manera: 

 
“Leer, escuchar leer y ver, dejarse impactar, interpretar, compartir con otros las impresiones, 

volver sobre la obra, buscar indicios que sostengan las interpretaciones, confirmar y/o 

reformular, compartir y/o confrontar con otros las interpretaciones, volver nuevamente sobre 

la obra en busca de nuevos indicios... son prácticas que consolidan la formación de un lector 

que en adelante pueda ser capaz de llevar a cabo con autonomía ese proceso en nuevos 

contextos, con otras obras y autores” (2005: 86-87). 

 

L’anàlisi de les activitats, dutes a terme en unes situacions concretes, ha permès dibuixar les 

directrius didàctiques més efectives perquè els alumnes puguin aprendre a valorar les lectures 

literàries. Així, aquesta investigació ha volgut contribuir a l’estudi de les intervencions educatives 

que poden ajudar els lectors principiants a construir-se en lectors literaris. En definitiva, s’han 

vinculat aspectes teòrics i pràctics per intentar donar resposta a un dels principals reptes de la 

didàctica de la literatura: delimitar quins poden ser els millors camins per ensenyar a llegir 

literàriament. 

  

 

 

 

                                                           
363 Ens referim a idees com ara: no es poden repetir paraules en un text, la quantitat de lletra ha d’anar 
augmentant a mesura que els lectors dominen el codi, etc. 



519 

 

12. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES  

 
ALTIMIR, D. (2013). Com escoltar els infants? Barcelona: Rosa Sensat. 
 
AMAT, V. (2009). L’aprenentatge metaliterari a través d’una intervenció didàctica amb àlbums 

il·lustrats. Treball Final de Màster. Direcció de T. Colomer. Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
AMAT, V. (2010). "Compartir per construir. Aprendre a valorar àlbums a cicle inicial". [Monografia] 

Narratives gràfiques. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 52: 32-41. 
 
AMAT, V. (2010b). "El paper de la mediació en el desenvolupament de la competència literària: 

disseny i aplicació d'una intervenció didàctica". Bellaterra Journal of Teaching & Learning 
Language & Literature. Vol. 3(1): 33-49. 

 
AMAT, V. (2014). “Passat i present de la impremta escolar i els llibres de vida: les tècniques Freinet 

a l’Estat espanyol a propòsit d’algunes publicacions recents”. Educació i Història. Revista 
d’Història de l’Educació,  23: 207-225. 

 
AMAT, V. (2014b). “Aprender a explorar el álbum. El código visual en el encuentro entre lectores y 

lecturas”. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, núm, 258: 26-35. 
 
AMAT, V. (2014c). “Carme Solé Vendrell, l’artista que commou”. Serra d’Or,  651: 11-15. 
 
ARIZPE, E.; STYLES, M. (2004). Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
 
BALLESTER, J. (2007). L’educació literària. València: Universitat de València.  
 
BASSA, R. (1995). Literatura infantil, missatge educatiu i intervenció sòcioeducativa. Palma: 

Universitat de les Illes Balears. 
 
BAUDELOT, C.; CARTIER, M. i DETREZ, C. (1999). Et pourtant ils lisent. París : Seuil. 
 
BERNAL, M. C. (2006). “Infància i educació literària. A propòsit de Hans Christian Andersen”. 

Revista Catalana de Pedagogia, vol. 5: 51-61. [Disponible a: 
http://www.raco.cat/index.php/RevistaPedagogia/article/view/212400; consulta: juny 
2015]. 

 
BERNAL, M. C. i RUBIO, M.C. (2014). “Carme Solé Vendrell, l’art de la il·lustració”. Serra d’Or, 651: 

16-19. 
 
BETTELHEIM, B. (1999). Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica.  
 
BETTELHEIM, B. i ZELAN, K. (2009). Aprender a leer. Barcelona: Crítica. 
 
BOSCH, E. (2007). “Hacia una definición de álbum”. Anuario de investigación en Literatura infantil y 

juvenil. Vigo: Servizo de Publicacións. Universidade de Vigo. Vol. 5: 25-45. 
 



520 

 

BOSCH, E. (2012). “¿Cuántas palabras puede tener un álbum sin palabras?”. Ocnos: Revista de 
estudios sobre lectura,  8: 75-88. [Disponible a: 
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis41230xwrtu; consulta: maig de 
2015]. 

 
BOSCH, E. (2015). “Sense mots: una etiqueta per a molts tipus de llibres”. Faristol, 81: 3-5. 

[Disponible a: http://clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=234; consulta: 
maig de 2015]. 

 
BOYER, A. (1992). La paralittérature. París: Presses Universitaires de France. 
 
BRUNER, J. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial. 
 
CAIRNEY, T.H. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: Ediciones Morata. 
 
CAIVANO, F. (2001). “Los nuevos lectores del siglo XXI. Lector y lectura de calidad”. Dins: GIL, E. (et 

al.). La educación lectora. Encuentro iberoamericano. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 181-196. 

 
CALVINO, I. (2009). Por qué leer los clásicos. Madrid: Ediciones Siruela. 
 
CAMPENHOUDT, L.V. i QUIVY, R. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. México: 

Limusa. 
 
CAMPS, A. (1994). L’ensenyament de la composició escrita. Barcelona: Barcanova. 
 
CAMPS, A. (coord.) (2001). El aula como espacio de investigación y reflexión: investigaciones en 

didáctica de la lengua. Barcelona: Graó, 7-21. 
 
CAMPS, A.; GUASCH, O. i RUIZ, U. (2010). “La didàctica de la llengua (les llengües) i la literatura”. 

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 52: 81-90. 
 
CARBONELL, J. (1999). L’escola: entre la utopia i la realitat. Deu lliçons de Sociologia de l’Educació. 

Vic: Eumo Editorial. 
 
CARON, J. (1987). “Pour une approche psycholinguistique de l’argumentation”. Dins: PIERAUT-LE 

BONNIEC, A. G. (ed.). Connaître et le dire. Lieja: Pierre Mardaga: 161-185. 
 
CAZDEN, C. (1991). El discurso en el aula. El lenguaje de la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona: 

Paidós. 
 
CERRILLO, P. (2005). “Los nuevos lectores: la formación del lector literario”. Dins: UTANDA, M.C.; 

CERRILLO, P. i GARCÍA, J. (coord.). Literatura infantil y educación literaria. Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 133-152. 

 
CERRILLO, P. i MENDOZA, A. (2003) (coord.). Intertextos: Aspectos sobre la recepción del discurso 

artístico. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
CHAMBERS, A. (1985). Booktalk: occasional writing on literature and children. New York: Harper and 

Row. 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis41230xwrtu
http://clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=234


521 

 

 
CHAMBERS, A. (2007). El ambiente de la lectura. México: Fondo de Cultura Económica.  
 
CHAMBERS, A. (2007b). Dime. Los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
 
CODINA, F. (2008). “Llengua, literatura i educació”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la 

Literatura,  45: 111-121. 
 
CODINA, F. i FARGAS, A. (1991). Proposta de classificació dels errors d’ortografia: Eumo Editorial. 
 
COLL, C. (et al.) (1992). “Actividad conjunta y habla: una aproximación al estudio de los 

mecanismos de influencia educativa”. Infancia y Aprendizaje, 59-60: 189-232. 
 
COLLELLDEMONT, E. (2002). Educació i experiència estètica. Vic: Eumo Editorial. 
 
COLOMER, R. (dir.) (2011). Diccionari d’educació. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Termcat. 
 
COLOMER, T. (1994). “A favor de las niñas”. Cuadernos de literatura infantil y juvenil,  57: 7-24. 
 
COLOMER, T. (1998). La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova. 
 
COLOMER, T. (1999). “El álbum y el texto”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-álbum: invención y 

evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco del Libro, 40-45. 
 
COLOMER, T. (2001). “La enseñanza de la literatura como construcción del sentido”. Lectura y vida. 

Revista Latinoamericana de lectura. Asociación Internacional de Lectura (IRA), 1: 6-23. 
 
COLOMER, T. (2001b). “La literatura infantil y juvenil actual: entre la unidad y la fragmentación”. 

Dins: GIL, E. (et al.). La educación lectora. Encuentro iberoamericano. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 37-46. 

 
COLOMER, T. (dir.) (2002). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. 
 
COLOMER, T. (2002b). “La intervenció educativa en la formació de lectors”. L’Arc: quadern 

informatiu de l’Institut de Ciències de l’Educació de la universitat de les Illes Balears, vol. 15: 
26-34. [Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/Arc/article/view/66521; consulta: 
maig 2015]. 

 
COLOMER, T. (2002c). “El papel de la mediación en la formación de lectores”. Lecturas sobre 

lecturas,  3: 1-44.  
 
COLOMER, T. (2003). “La selección de libros para las primeras edades”. Dins: GARCÍA, J. (dir.). La 

comunicación literaria en las primeras edades. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 39-49. 

 
COLOMER, T. (2005). Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
 

http://www.raco.cat/index.php/Arc/article/view/66521


522 

 

COLOMER, T.  (2007). Introducción a la literatura infantil y juvenil.  Madrid: Síntesis. 
 
COLOMER, T. (2009). “L’escola fa o desfà lectors?”. Faristol, 64: 8-10. [Disponible a: 

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=171; consulta: abril 
2015]. 

 
COLOMER, T.; KÜMMERLING-MEIBAUER, B. i SILVA-DÍAZ, M.C. (eds.) (2010). Cruce de miradas: Nuevas 

aproximaciones al libro-álbum, 186-203. 
 
COLOMER, T. (2012). “Las discusiones infantiles sobre álbumes ilustrados”. Dins: COLOMER, T. i 

FITTIPALDI, M. (coord.). La literatura que acoge: Inmigración y lectura de álbumes. Parapara 
Clave, 5. Venezuela: Banco del Libro; Barcelona: Gretel, 87-118. 

 
COLOMER, T. (2014). “El aprendizaje de la competencia literaria”. Dins: LOMAS, C. (ed.). La 

educación lingüística, entre el deseo y la realidad. Barcelona: Ediciones Octaedro, 110-122. 
 
COLOMER, T. (2015). “L’adquisició de la competència literària”. Dins: LOMAS, C. (coord.). Fonaments 

per a un ensenyament comunicatiu del llenguatge. Barcelona: Graó, 131-150. 
 
COLOMER, T. i CAMPS, A. (1991). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Edicions 62.  
 
COLOMER, T. i  FITTIPALDI (2014). “Currículo literario y lectores escolares”. Textos de Didáctica de la 

Lengua y de la Literatura,  66: 17-24. 
 
CORCORAN, B. i EVANS, E. (eds.) (1987). Readers, Texts, Teachers. Upper Montclair. Boynton/Cook. 
 
COUEGNAS, D. (1992). Introduction à la paralittérature. París: Editions du Seuil. 
 
CULLER, J. (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica. 
 
CULLER, J. (1979). La poética estructuralista. Barcelona: Anagrama. 
 
DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària. Currículum: educació primària. Servei d’Ordenació curricular, juny 2009. 
 
DECRET 119/2015, de 23 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. [Disponible a: 
portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf; consulta: juliol 2015]. 

 
DEL RÍO, M.J. (1995). “El desenvolupament del llenguatge (6 a 12 anys)”. Dins: TRIADÓ, C. (coord.) 

Psicologia evolutiva. Barcelona: Publicacions UB, UAB i EUMO, 177-189. 
 
DIAS-CHIARUTTINI, A. (2007). “Du débat interprétatif à l’école?”. Recherches; Littérature, 46: 151-

166.  
 
DIAS-CHIARUTTINI, A. (2009). “Comment les performances et les apprentissages en lecture sont-ils 

analysés en didactique du français?”. Les Cahiers Théodile, 10: 9-30. 
 

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=171


523 

 

DÍAZ-PLAJA, A. (2002). “Leer palabras, leer imágenes: arte para leer”. Dins: MENDOZA, A. (coord.). La 
seducción de la lectura en edades tempranas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, Subdirección General de Información y Publicaciones, 219-252. 

 
DÍAZ, F. (et al.) (2006). “Cien álbumes en cien palabras”. El arte y el álbum ilustrado. Santander: 

Peonza,  75/76: 189-222. 
 
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (2004). L'Ús del llenguatge a l'escola: propostes 

d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya; Departament d'Educació. 

 
DIJK, T. A. (1972). Some aspects of text grammars. A Study in theoretical linguistics and poetics. 

París: Mouton. 
 
DOONAN, J. (1999). “El libro-álbum moderno”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-álbum: invención y 

evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco del Libro, 35-54. 
 
DURAN, T.  (1998). Primeres literatures: llegir abans de saber llegir. Barcelona: Pirene. 
 
DURAN, T. (2000). ¡Hay que ver! Una aproximación al libro ilustrado. Salamanca: Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. 
 
DURAN, T.  (2002). Leer antes de leer. Madrid: Anaya. 
 
DURAN, T. (2007). Àlbums i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants. Barcelona: Rosa Sensat. 
 
DURAN, T. (2010). “Efectos y afectos derivados de la lectura visual del libro-álbum”. Dins: COLOMER, 

T.; KÜMMERLING-MEIBAUER, B. i SILVA-DÍAZ, M.C. (eds.). Cruce de miradas: Nuevas 
aproximaciones al libro-álbum, 186-203. 

 
DURAN, T. (2010b). “L’àlbum dins la narrativa visual”. [Monografia] Narratives gràfiques. Articles 

de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 52: 10-22. 
 
ECO, U. (1970). La definición del arte. Barcelona: Martínez-Roca. 
 
ECO, U. (1985). Dels miralls i altres assaigs. Barcelona: Destino. 
 
ECO, U. (1992). Los límites de la interpretación. Barcelona: Lumen. 
 
ECO, U. (1997). Sis passejades pels boscos de la ficció. Barcelona: Destino. 
 
ECO, U. (2005). Sobre literatura. Barcelona: Delbolsillo. 
 
EDWARDS, D. i MERCER, N. (1988). El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el 

aula. Barcelona: Paidós. 
 
ESCARDÓ, M. (1994). “Bebeteca o quan la lectura és escoltar i mirar”. Infància, 77: 25-28. 
 
ESCOBAR, C. (1999). “El papel de la autoevaluación como mecanismo regulador de la discusión por 

parejas”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 20: 61-73.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=1141
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=1141
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3028


524 

 

 
ESTÉBANEZ, D. (2009). Breve diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza Editorial. 
 
FARÍAS, L.; MONTERO, M. (2005). “De la transcripción y otros aspectos artesanales de la 

investigación cualitativa”. International Journal of Qualitative Methods 4 (1). [Disponible a: 
https://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/4_1/pdf/fariasmontero.pdf; consulta: març, 
2015]. 

 
FERNÁNDEZ, V. (2012). “Optimising Classroom Interaction: An Interview with Steve Walsh”. 

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature. Vol. 5(4): 69-74. 
 
FERRADINI, S.; TEDESCO, R. (1997). “Lectura de la imagen”. Comunicar, 8: 157-159. [Disponible a: 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Linguagem%20Visual/lectura_de_la_imagen.pdf; 
consulta: abril 2015]. 

 
FERREIRO, E. (2002). “Escritura y oralidad: unidades, niveles de análisis y conciencia 

metalingüística”. Dins: FERREIRO, E. (ed.). Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y 
escritura. Barcelona: Gedisa, 151-172. 

 
FISH, S. (1989). “La literatura en el lector: estilística afectiva”. Dins: WARNING, R. (ed.). Estética de la 

recepción. Madrid: Visor, 123-162. 
 
FITTIPALDI, M. (2008). Travesías textuales: Inmigración y lectura de imágenes. Treball Final de 

Màster. Direcció de T. Colomer.  Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de 
les Ciències Socials. Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
FITTIPALDI, M. (2012). “La categorización de las respuestas infantiles ante los textos literarios. 

Análisis de algunos modelos y propuestas de clasificación”. Dins: COLOMER, T. i FITTIPALDI, M. 
(coord.). La literatura que acoge: Inmigración y lectura de álbumes. Parapara Clave, 5. 
Venezuela: Banco del Libro; Barcelona: Gretel, 69-86. 

 
FONS, M. (1999). Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a 

l’aula. Barcelona: La Galera. 
 
FONTICH, X. (2010). La construcció del saber metalingüístic. Estudi sobre l’aprenentatge de la 

gramàtica d’escolars a secundària en el marc d’una seqüència didàctica. Tesi doctoral 
dirigida per A. Camps i T. Ribas. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de 
les Ciències Socials. Universitat Autònoma de Barcelona. [Disponible a: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/4684; consulta: juny 2015]. 

 
FREINET, C. (1972). El text lliure. Barcelona: Laia. 
 
FREINET, E. (1976). Quina part té el mestre? Quina part té l’infant? Barcelona: Laia. 
 
GALDA, L.; CULLINAN, B. E. i SIPE, L. R. (2006). Literature and the Child. Belmont, CA: Wadsworth 

Cengage Learning. 
 
GENETTE, G. (1972). Figures III. París: Seuil. 
 
GENETTE, G. (1987). Seuils. París: Seuil. 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Linguagem%20Visual/lectura_de_la_imagen.pdf
http://www.tdx.cat/handle/10803/4684


525 

 

 
GIL, R. (2011). “L’àlbum il·lustrat: gaudi literari o recurs imprescindible per a l’aprenentatge 

lector?”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura,  55: 42-52. 
 
GOLDEN, J. M. (1992). “Inquiries into the Nature and Construction of Literary Texts: Theory and 

Method”. Dins: BEACH, R. (ed.). Multidisciplinary perspectives on literary research. Urbana: 
National Conference on Research in English; National Council of Teachers of English, 275-
292. 

 
GÓMEZ, I. (1998). “Bases teòriques d’una proposta didàctica per afavorir la comunicació a l’aula”. 

Dins: JORBA, J.; GÓMEZ, I. i PRAT, À. (eds.). Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en 
situació d’ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars. Barcelona: UAB, 23-35. 

 
GÓMEZ, I.  (1995). “El desenvolupament cognitiu (6 a 12 anys)”. Dins: TRIADÓ, C. (coord.). Psicologia 

evolutiva. Barcelona: Publicacions UB, UAB i EUMO, 133-153. 
 
GORCHS, G. (2008). “Reflexions al voltant dels bebès i la lectura. Els imatgiaris”. Faristol, 62: 13-18. 

[Disponible a: http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=163; 
consulta: juny 2015]. 

 
HERNÁNDEZ, O. (2010). “Mirada a un art actual. La narració gràfica”. [Monografia] Narratives 

gràfiques. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura,  52: 51-59. 
 
HICKMAN, J. (1983). “Everything considered: Response to literature in an elementary school 

setting”. Journal of Research and Development in Education, 16: 8-13. 
 
HYMES, D. H. (1972). “Models of the interaction of language and social life”. Dins: GUMPERZ, J.J. i 

HYMES, D. H. (eds.). Directions in Sociolinguistics: the ethnography of communication. Nova 
York: Holt, Rinehart & Winston, 35-71. 

 
INTERNATIONAL READING ASSOCIATION  (1985). Diccionario de lectura y términos afines. Madrid: 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide. 
 
ISER, W. (1987). El acto de leer. Madrid: Taurus. 
 
JAUSS, H. R. (1987). “El lector como instancia de una nueva historia de la literatura”. Dins: 

MAYORAL, J. A. (coord.). Estética de la recepción. Madrid: Arco/Libros, 59-85. 
 
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1990). Les interactions verbales. vol. I. París: Arman Colin. 
 
KIEFER, B. (1999). “Los libros-álbum como contextos para comprensiones literarias, estéticas y del 

mundo verdadero”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-álbum: invención y evolución de un 
género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco del Libro, 72-83. 

 
KIEFER, B. (1999b). “Una mirada más allá de las preferencias del libro-álbum Dins: PAZ, M.F. 

(coord.). El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. 
Venezuela: Banco del Libro, 196-203. 

 
KIEFER, B. (1995). “Children’s responses to picture books”. Dins: The Potential of Picture Books. 

From Visual Literacy to Aesthetic Understanding. New Jersey: Prentice-Hall: 15-41. 

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=163


526 

 

 
KÜMMERLING-MEIBAUER, B. (1999). “Metalinguistic Awareness and the Child’s Developing Concept 

of Irony”. The lion and the unicorn, 23: 168-176. 
 
LANDES, S. (1983). “Teaching literary criticism in the elementary grades”. Dins: MAY, J. P. (ed.). 

Children and their literature: A Reading book. West Lafayette (IN): ChLA Publications, 161-
164. 

 
LEE, S. (2013). Suzy Lee. La trilogía del límite. Itàlia: Corraini Edizioni.  
 
LEWIS, C.S. (2008). La experiencia de leer. Barcelona: Alba Editorial. 

 
LEWIS, D. (1999). “La constructividad del texto: El libro álbum y la metaficción”. Dins: PAZ, M.F. 

(coord.). El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. 
Venezuela: Banco del Libro, 77-88. 

 
LEWIS, D. (2001). Reading contemporary picturebooks: Picturing text. London: RoutledgeFalmer. 
 
LIONNI, L. (1999). “Antes de las imágenes”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-álbum: invención y 

evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco del Libro, 133-139. 
 
LLUCH, G. (1998). El lector model en la narrativa per a infants i joves. Bellaterra: Universitat 

Autònoma de Barcelona; Castelló de la Plana: Universitat Jaume I; València: Universitat de 
València. 

 
LLUCH, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Ediciones de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 
 
LLUCH, G. (2003b). “Claves para analizar el texto literario en las primeras edades”. Dins: GARCÍA, J. 

(dir.). La comunicación literaria en las primeras edades. Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 9-24. 

 
LLUCH, G. (2005). “Textos y paratextos en los libros infantiles”. Dins: UTANDA, M.C.; CERRILLO, P. i 

GARCÍA, J. (coord.). Literatura infantil y educación literaria. Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 87-103. 

 
LLUCH, G. (2006). “La selección de libros infantiles: un libro para cada lector”. Dins: CERRILLO, P. 

(dir.). La motivación a la lectura a través de la literatura infantil. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 27-41. 

 
LLUCH, G. (2009). “Dades per a l'anàlisi de narratives per al lector infantil i juvenil”. Caplletra: 

revista internacional de filologia,  46: 121-148. 
 
LLUCH, G. (2010). Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes.: los comités de valoración en las 

bibliotecas escolares y públicas. Gijón: Trea. 
 
LLUCH, G.i VALRIU, C. (2013). La literatura per a infants i joves en català: anàlisi, gèneres i història. 

 Alzira: Bromera. 
 



527 

 

LOCKWOOD, M. (2011). Promover el placer de leer en la educación Primaria. Madrid: Ediciones 
Morata. 

 
MACHADO, A. M. (2002). Lectura, escuela y creación literaria. Madrid: Anaya. 
 
MACKEY, M. (2002). Literacies across media: Playing the text. London: RoutledgeFalmer. 
 
MADURA, S. (1995). “The line and texture of aesthetic response: primary children study authors 

and illustrators”. The Reading Teacher, 49 (2): 110-118. 
 
MANRESA. M. (2009). Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les 

pràctiques de lectura. Tesi doctoral dirigida per T. Colomer. Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. Universitat Autònoma de Barcelona. 
[Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/4685; consulta: maig de 2015]. 

 
MANRESA, M. (2013). L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa. 

Barcelona: Rosa Sensat. 
 
MANRESA, M. i SILVA-DÍAZ, C. (2005). “Dialogar per aprendre literatura”. Articles de Didàctica de la 

Llengua i de la Literatura,  37: 50-56. 
 
MANRESA, M. i REYES, L. (2014). “El álbum y el lector”. Peonza, 108: 72-81. 
 
MARGALLO, A. M. (2013). “Cuestiones metodológicas en torno a la investigación de las respuestas 

lectores a álbumes ilustrados”. Cultura y Educación, vol. 25 (4): 467-478. 
 
MARGALLO, A. M. (2013b). “Com elaborar la resposta lectora als textos literaris mitjançant 

l'escriptura”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura,  61: 65-71. 
 
MATA, M. (2010). Per avançar en l’educació. Vic: Eumo Editorial. 
 
MATA, J. i LOMAS, C. (2014). “La formación de lectores de textos literarios”. Textos de Didáctica de 

la Lengua y la Literatura,  66: 5-7. 
 
MEEK, M. (1992). “Ajudant els lectors”. Dins: COLOMER, T. (coord.). Ajudar a llegir. La formació 

lectora a primària i secundària. Barcelona: Barcanova, 129-150. 
 
MEEK, M. (2004). En torno a la cultura escrita. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
MENDOZA, A. (2002). “El proceso lector: la interacción entre competencias y experiencias lectoras”. 

Dins: MENDOZA, A. (coord.). La seducción de la lectura en edades tempranas. Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Subdirección General de Información y 
Publicaciones, 101-137. 

 
MENDOZA, A. (2004). La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-

literaria. Málaga: Aljibe. 
 
MENDOZA, A. (2007). “El proceso lector. Proceso y metacognición”. Dins: CERRILLO, P.; CAÑAMARES, C. 

i SÁNCHEZ, C. (coord.). Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores. Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 69-82. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=1141
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3028
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3028


528 

 

MERCER, N. (2006). La construcción guiada del conocimiento: el habla de profesores y alumnos. 
Barcelona: Paidós.  

 
MERCER, N. (2008). “Talk and the development of reasoning and understanding”. Human 

Development, 51 (1): 90-100. 
 
MERCER, N. (2009). Palabras y mentes: cómo usamos el lenguaje para pensar juntos. Barcelona: 

Paidós. 
 
MOEBIUS, W. (1999). “Introducción a los códigos del libro-álbum”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-

álbum: invención y evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco 
del Libro, 99-114. 

 
MOORE, E. i NUSSBAUM, L. (2013). “La lingüística interaccional y la comunicación en las aulas”. 

Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 63: 43-50. 
 
MUNITA, F. (2014). El mediador escolar de lectura literaria: Un estudio del espacio de encuentro 

entre prácticas didácticas, sistema de creencias y trayectorias personales de lectura. Tesi 
doctoral dirigida per T. Colomer. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de 
les Ciències Socials. Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
MUNITA, F. i MANRESA, M. (2012). “La mediación en la discusión literaria”. Dins: COLOMER, T. i 

FITTIPALDI, M. (coord.). La literatura que acoge: Inmigración y lectura de álbumes. Parapara 
Clave, 5. Venezuela: Banco del Libro; Barcelona: Gretel, 119-143. 

 
NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF ENGLISH (2004). On Reading, Learning to Read, and Effective 

Reading Instruction: An Overview of What We Know and How We Know It. [Disponible a: 
http://www.ncte.org/positions/statements/onreading; consulta: juny de 2015]. 

 
NIKOLAJEVA, M. i SCOTT, C. (2006). How Picturebooks Work. New York: Routledge. 
 
NODELMAN, P. (1988). Words about pictures: The narrative art of children’s picture books. Athens 

(GA): University of Georgia Press. 
 
NODELMAN, P. (1999). “Cómo funcionan los libros-álbum”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-álbum: 

invención y evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco del 
Libro, 115-132. 

 
NODELMAN, P. (2004). “Picture books and illustrations”. Dins: HUNT, P. (ed.). International 

Encyclopedia of Children’s Literature. Londres; Nova York: Routledge, 154-165. 
 
NODELMAN, P. (2010). “Las narrativas de los libros-álbum y el proyecto de la literatura infantil”. 

Dins: COLOMER, T.; KÜMMERLING-MEIBAUER, B. i SILVA-DÍAZ, M.C. (eds.). Cruce de miradas: 
Nuevas aproximaciones al libro-álbum, 18-32. 

 
NOGUEROL, A. (1998). “Investigación y didáctica de la lengua y la literatura”. Dins: MENDOZA, A. 

(coord.). Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: ICE UB 
Horsori: 61-74.  

 
NUNAN, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge: CUP. 

http://www.ncte.org/positions/statements/onreading


529 

 

 
NUSSBAUM, L. (1999). “La discusión como género discursivo y cómo instrumento didáctico”. Textos 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura,  20: 9-18.  
 
NUSSBAUM, L. (2005). “La discusión como género discursivo y como instrumento didáctico”. Dins: 

BARRAGÁN, C. (et al.). Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar. 
Barcelona: Graó; Venezuela: Ed. Laboratorio Educativo, 19-28. 

 
NUSSBAUM, L.; ESCOBAR, C. i UNAMUNO, V. (2006). “Una lingüística interactivista de la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas”. Dins: CAMPS, A. (coord.). Diálogo e investigación en las aulas. 
Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Graó, 183-204. 

 
OLID, B. (2011). Les heroïnes contraataquen. Models literaris contra l’universal masculí a la 

literatura infantil i juvenil. Lleida: Pagès Editors. 
 
OSORO, K. (2007). “Lectura de cercanía: didáctica del sentimiento”. Dins: GIL, E. (et al.). La 

educación lectora. Encuentro iberoamericano. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 250-262. 

 
PALACIOS, J. (1986). “¿Existen estadios en el desarrollo del niño?”. Cuadernos de Pedagogía,  137: 

76-78. 
 
PALOU, J. (2008). “Democràcia, dissidència i educació lingüística”. Articles de Didàctica de la 

Llengua i de la Literatura,  45: 27-43. 
 
PALOU, J. (2008b). L’ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. 

Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa 
primària. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  

 
PALOU, J. (2012). “Llegir amb ells”. Dins: PALOU, J. (et al.). Tu també pots fer molt per la lectura. 

Barcelona: Fundació Bofill, 7-16. 
 
PALOU, J. i GUASCH, O. (2013). “Presentación del monográfico. Análisis de diálogos para el 

aprendizaje de la lengua y la literatura. Reflexiones metodológicas”. Cultura y Educación, 
vol.25,  4: 421-427. 

 
PATTE, G. (2000). Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
PAYRATÓ, Ll. (1996). “Transcripció del discurs col·loquial”. Dins: PAYRATÓ, Ll. (et al.). Corpus, 

corpora. Actes del 1r i 2n Col·loquis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. PPU: 181-215. 
 
PENNAC, D. (2008). Com una novel·la. Barcelona: Empúries.  
 
PETIT, M. (2001). Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
 
PIAGET, J. (2011). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Barcelona: Crítica. 
 
PIAGET, J. (1985). Escrits per a educadors. Vic: Eumo Editorial. 
 



530 

 

PIKE, M. A. (2003). “From Personal to Social Transaction: A Model of Aesthetic Reading in the 
classroom”. The Journal of Aesthetic Education, 37 (2): 61-72. 

 
PORQUET, M. (2001). Les tècniques Freinet al parvulari. Barcelona : Rosa Sensat. 
 
PORTALÉS, M. (2007). “Quan les paraules es vesteixen de colors: les mil cares de l’àlbum il·lustrat”. 

Escola Catalana,  439: 16-18. 
 
PROTHEROE, P. (1992). Vexed Texts: How Children’s Picture Books Promote Illiteracy. Sussex: The 

Book Guild Ltd. 
 
PUJOLÀS, P. (2005). Aprendre junts alumnes diferents: els equips d’aprenentatge cooperatiu a 

l’aula. Vic: Eumo Editorial. 
 
PUPPO, R. (2004). Literatura i ensenyament. Vic: Universitat de Vic. 
 
RANEY, K. (1998). “A Matter of Survival. On Being Visually Literate”. English and Media Magazine, 

39: 37-42. 
 
READ, H. (1996). Educación por el arte. Barcelona: Paidós. 
 
REUTER, Y. (1996). “Éléments de réflexion sur la place et les fonctions de la littérature”. Repères, 

13: 7-25. 
 
REUTER, Y. (2001). “Comprendre, interpréter…en situation scolaire. Retour sur quelques 

problèmes”. Dins: TAUVERON, C. (dir.). Comprendre et interpréter le littéraire à l’école et au-
delà. París: Institut national de recherche pédagogique, 69-79. 

 
REYES, L. (2011). “Fer lectors en un context advers”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la 

Literatura,  53: 58-67. 
 
REYES, L. (2015). La formació literària a primària. Impacte d'una intervenció educativa en l'evolució 

de respostes lectores. Tesi doctoral dirigida per M. Manresa. Departament de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
RIBAS, T. (2001). “La regulación del proceso de composición escrita en grupo: análisis de la 

utilización de pautas de revisión”. Dins: CAMPS, A. (coord.). El aula como espacio de 
investigación y reflexión: investigaciones en didáctica de la lengua. Barcelona: Graó. 

 
RIBAS, T. i VILÀ, M. (2005). “Dialogar per aprendre”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la 

Literatura,  37: 5-10. 
 
RIBERA, P. (2008). El repte d’ensenyar a escriure: l’inici de la producció de textos en Educació 

Infantil. Catarroja: Perifèric 
 
RODARI, G. (2008). Gramàtica de la fantasia. Barcelona: Proa. 
 
ROGOFF, B. (1984). “Adult assistance of children’s learning”. Dins: RAPHAEL, T. E. (ed.). The context 

of school-based literacy. New York: Random House, 27-40. 
 



531 

 

ROSENBLATT, L. (2002). La literatura como exploración. México: Fondo de Cultura Económica.  
 
SALISBURY, M. i STYLES, M. (2012). El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la 

narración visual. Barcelona: Blume. 
 
SÁNCHEZ-CANO, M. (2009). “La llengua oral i la conversa a l’aula”. Dins: SÁNCHEZ-CANO, M. (coord.). 

La conversa a l’aula en petits grups.  Barcelona: Graó, 13-37. 
 
SCHNEUWLY, B. (et al.) (1988). “Pédagogie du texte et argumentation”. Cahiers de la Section des 

Sciences de l’Éducation,  52 : 3-10. 
 
SCOTT, C. (2010). “Creación y ruptura de los marcos en los libros-álbum”. Dins: COLOMER, T.; 

KÜMMERLING-MEIBAUER, B. i SILVA-DÍAZ, M.C.(eds.). Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones 
al libro-álbum, 90-102. 

 
SÉNÉCHAL, M. (2006). “Rôle de la lecture partagée dans le développement de la langue”. Dins: 

PASA, L.; RAGANO, S. i FIJALKOW, J. (eds.). C’est en lisant qu’on devient liseron. Apprendre à lire 
avec des livres de jeunesse, 35-47. Paris: ESF. 

 
SEPÚLVEDA, L. A. (2011). El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re)escritura. Tesi 

doctoral dirigida per: A. Teberosky. Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. 
Universitat de Barcelona. [Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/80535; 
consulta: juliol 2015]. 

 
SHOESMITH, C. (1992). “Estrategias de los niños para seleccionar libros”. Dins: IRWIN, J. i DOYLE, M.A. 

(comp.). Conexiones entre lectura y escritura. Aprendiendo de la investigación. Buenos 
Aires: Aique, 244-263. 

 
SHULEVITZ, U. (1999). “¿Qué es un libro-álbum?”. Dins: PAZ, M.F. (coord.). El libro-álbum: invención 

y evolución de un género para niños. Parapara Clave, 1. Venezuela: Banco del Libro, 129-
132.  

 
SILVA-DÍAZ, M. C. (2005). Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales i conocimiento 

literario. Barcelona: UAB. [Disponible a: http://www.tdx.cat/handle/10803/4667; consulta: 
març de 2015]. 

 
SILVA-DÍAZ, M. C. (2005b). “Cuando los niños discuten álbumes: lo individual y lo colectivo en la 

comprensión narrativa”. Lecturas sobre lecturas, 17: 1-44.   
 

SILVA-DÍAZ, M. C. (2006). “Algunos problemas y opciones al observar la discusión literaria en el 
aula”. Dins: CAMPS, A. (coord.). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en 
Didáctica de la Lengua. Barcelona: Graó, 119-135. 

 
SIPE, L. R. (2008). Storytime. Young Children’s Literary Understanding in the Classroom. New York: 

Teachers College. Columbia University. 
 

SIRO, A. (2005). “El desafío de la continuidad: una mirada sobre la intervención del mediador en la 
formación de lectores de álbumes.”. Lecturas sobre lecturas,  17: 45-95.  

 



532 

 

SOLÉ, I. (1987). L’ensenyament de la comprensió lectora. Barcelona: Ceac. 

 
SOLÉ, I. (2006). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 

 
SOLÉ VENDRELL, C. (2006). “El arte en el álbum ilustrado”. Peonza,  75/76: 189-222. 
 
STEWIG, J. W. (1995). Looking at picture books. Fort Atkinson (WI): Highsmith. 
 
STOTT, J. (1987). “Spiralled sequence story curriculum: A structuralist approach to teaching fiction 

in the elementary grades”. Children’s Literature in Education, 18: 148-163. 
 
STYLES, M. (2010). “'Me encanta Laureen Child': Las voces detrás de las imágenes. Los niños 

rellenan los silencios en los libros-álbum postmodernos”. Dins: COLOMER, T.; KÜMMERLING-
MEIBAUER, B. i SILVA-DÍAZ, M.C. (eds.). Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-
álbum, 154-161. 

 
SUÁREZ, M. (2005). El grupo de discusión: una herramienta para la investigación cualitativa.

 Barcelona: Laertes. 
 
TABERNERO, R. (2013). “Claves para una poética de la recepción del libro-álbum: Un lector inserto 

en una 'inmensa minoría'”. International Board on Books for Young People. [Disponible a: 
http://www.ibby.org/index.php?id=1062&L=3; consulta: maig 2015]. 

 

TAUVERON, C. (2001). “Relations conjugales dans le couple infernal compréhension/interprétation: 
un autre «drame très parisien»”. Dins: TAUVERON, C. (dir.). Comprendre et interpréter le 
littéraire à l’école et au-delà. París: Institut national de recherche pédagogique, 5-24. 

 
TAUVERON, C. (2002). Lire la littérature à l’école. Pourquoi et comment conduire cet apprentissage 

spécifique?, de la GS au CM. París: Hatier. 
 
TAUVERON, C. (2003). “Pourquoi et comment articuler l’apprentissage de la lecture avec celui de la 

production d’écrit aux différentes étapes de la scolarité primaire?”. Conférence de 
consensus sur l’enseignement de la lecture à l’école primaire. [Disponible a: 
http://www.cndp.fr/bienlire/01-actualite/document/tauveron.pdf; consulta: abril, 2015]. 

 
TEIXIDOR, E. (2007). La lectura i la vida. Barcelona: Columna. 
 
TOLCHINSKY, L.; RUBIO, M.J. i ESCOFET, A. (2002). Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de 

investigación a la defensa de la tesis. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. 
 
TOLCHINSKY, L. (1990). “Lo práctico, lo científico y lo literario: tres componentes en la noción de 

alfabetismo”. Comunicación, Lenguaje y Educación,  6: 53-62. 
 
TONUCCI, F. (1989). L’infant i nosaltres. Apunts sobre l’educació familiar i escolar. Vic: Eumo 

Editorial. 
 
TRIFONAS, P. (1998). “Cross-Mediality and Narrative Textual From: A Semotic Analysis of the Lexical 

and Visual Signs and Codes in Picture Book”. Semiotica, 118: 1-70. 

http://www.ibby.org/index.php?id=1062&L=3


533 

 

 
TUCKER, N. (1985). El niño y el libro. México: Fondo de Cultura Económica. 

 
TURÍN, A. (1995). Los cuentos siguen contando…: algunas reflexiones sobre los estereotipos. 

Madrid: Horas y horas. 
 
TUSÓN, A. (1995). Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries. 
 
VAN DER LINDEN, S. (2006). Lire l’album. Le Puy-en-Velay: L'Atelier du Poisson Soluble. 

 
VIGOTSKI, L. (1988). Pensament i llenguatge. Vic: Eumo. 

 
VISINKO, K. (2000). “Albi illustrati: esperienze e considerazioni”. LG Argomenti,  1: 36-53. 
 
WAITE, W.; JACKSON, M.; DIWAN, A. (2003). The conversational classroom. Boulder: University of 

Colorado. 
 
WALSH, S. (2011). Exploring classroom discourse: language in action. London; New York: 

Routledge. 
 
WATSON, D. (1985). “Watching and Listening to Children Read”. Dins: JAGGAR, A. i SMITH-BURKE, M. 

T. (eds.). Observing the language learner. Delaware: International Reading Association; 
Illinois: National Council of Teachers of English, 115-128.  

 
WELLS, G. (1988). Aprender a leer y escribir. Barcelona. LAIA. 

 
WELLS, G. (2003). “La cuestión de la investigación dialógica”. Dins: WELLS, G. (coord.). Acción, 

conversación y texto. Aprendizaje y enseñanza a través de la investigación. Sevilla: MCEP, 
201-225. 

 

WIDDOWSON, H.G. (1998). “Aspectos de la enseñanza de la lengua”. Dins: CANTERO, F.; MENDOZA, A.: 
ROMEA, C. (comp.). Didáctica de la legua y la literatura en una sociedad plurilingüe del siglo 
XXI. Barcelona: Universitat de Barcelona: 1-22. 

 
XARXA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL A CATALUNYA (2009). Documentar, una mirada nova. 

Barcelona: Rosa Sensat. 
 

ZAPARÍN, F. (2010). “Fuera de campo: La importancia del espacio en blanco”. Dins: COLOMER, T.; 
KÜMMERLING-MEIBAUER, B. i SILVA-DÍAZ, M.C. (eds.). Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones 
al libro-álbum, 104-114. 

 

 

 

 

 



534 

 

REFERÈNCIES ÀLBUMS UTILITZATS: 

BRIGGS, R. (2007). El ninot de neu. Barcelona: La Galera (1a edició (1978). The Snowman. Londres: 
Hamish Hamilton). 

 
HOLZWARTH, W. i ERLBRUCH, W. (2011). La tapleta que volia saber qui li havia fet allò al cap. 

Pontevedra: Kalandraka (1a edició (1989). Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, we ihm 
auf den Kopf gemacht hat. Wuppertal: Peter Hammer Verlag). 

 

LEE, S. (2008). Espejo. Cádiz: Barbara Fiore (1a edició (2003). Mirror. Itàlia: Edizioni Corraini). 

 
LIONNI, L. (2007). Neda-que-neda. Pontevedra: Kalandraka ( 1a Edició (1963). Swimmy. Nova York: 

Random House Children’s Books). 
 
MOLIST, P. i URBERUAGA, E. (2007). Dos fils. Barcelona: La Galera. 

 
SCIESZKA, J. i SMITH, L. (2007). L’autèntica història dels tres porquets. Barcelona: Thule. (1a edició 

(1989). The True Story of the 3 Little Pigs. EUA: Penguin Young Readers Group). 
 
SOLÉ VENDRELL, C. (2009). La lluna d’en Joan. Barcelona: Mars, Rosa Sensat (1a edició (1982). La 

lluna d’en Joan. Barcelona: Hymsa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



535 

 

13. ÍNDEX DE TAULES I GRÀFICS   

 

 Taules cap. 4,5,6 (part II): 

Taula 1. Comparativa textos projecte pilot- Marc (grup A) .............................................................. 144 

Taula 2. Comparativa textos projecte pilot- Xell (grup B) ................................................................. 144 

Taula 3. Síntesi de la relació entre aspectes observats i àlbums escollits ........................................ 178 

Taula 4. Dades dels alumnes del grup 1 ............................................................................................ 189 

Taula 5. Dades dels alumnes del grup 2 ............................................................................................ 189 

Taula 6. Calendari de les sessions ..................................................................................................... 190 

Taula 7. Fases d’aplicació de la intervenció didàctica....................................................................... 196 

Taula 8. Diferències projecte pilot vs. recerca actual ....................................................................... 198 

Taula 9. Corpus de dades que s’analitzen ......................................................................................... 201 

Taula 10. Símbols usats en la transcripció ........................................................................................ 202 

Taula 11. Exemple de fragment d’una transcripció  ......................................................................... 204 

Taula 12. Simbologia aplicada en l’anàlisi de textos ......................................................................... 207 

Taula 13. Exemple d’anàlisi d’un text ............................................................................................... 208 

 

 Taules fragments de discussió364 cap. 8, 9, 10 (part III): 

Taula 1. Discussió 1-grup 1. Fragment: selecció d’un moment ........................................................ 285 

Taula 2. Discussió 1-grup 1.  Fragment: desenllaç ............................................................................ 286 

Taula 3. Discussió 1-grup 1. Fragment: desenllaç ............................................................................. 287 

Taula 4. Discussió 1-grup 1. Fragment: sobre el conflicte de l’obra ................................................. 288 

Taula 5. Discussió 1-grup 1. Fragment: relació dibuix i sentit del text ............................................. 289 

Taula 6. Discussió 1-grup 1. Fragment: selecció d’un element ......................................................... 290 

Taula 7. Discussió 1-grup 1. Fragment: sobre el protagonista .......................................................... 292 

Taula 8. Discussió 1-grup 1. Fragment: aventures ............................................................................ 292 

Taula 9. Discussió 2-grup 1. Fragment: sobre la relectura ................................................................ 294 

Taula 10. Discussió 2-grup 1. Fragment: codi textual (extensió) ...................................................... 295 

Taula 11. Discussió 2-grup 1. Fragment: sobre el desenllaç ............................................................. 295 

Taula 12. Discussió 2-grup 1. Fragment: sensacions de la lectura .................................................... 296 

Taula 13. Discussió 2-grup 1. Fragment: sobre el final ..................................................................... 297 

Taula 14. Discussió 2-grup 1. Fragment: espai .................................................................................. 298 

Taula 15. Discussió 2-grup 1. Fragment: codi visual ......................................................................... 298 

Taula 16. Discussió 2-grup 1. Fragment: paratextos/coberta ........................................................... 299 

Taula 17. Discussió 2-grup 1. Fragment: relació títol i coberta ........................................................ 300 

Taula 18. Discussió 3-grup 1. Fragment: final, tema i sensació de la lectura ................................... 302 

Taula 19. Discussió 3-grup 1. Fragment: sensacions de la lectura .................................................... 302 

Taula 20. Discussió 3-grup 1. Fragment: final ................................................................................... 303 

Taula 21. Discussió 3-grup 1. Fragment: selecció d’un dibuix .......................................................... 304 

Taula 22. Discussió 3-grup 1. Fragment: resolució de conflicte........................................................ 305 

                                                           
364 Recordem que: la discussió 1 és sobre l’àlbum Neda-que-neda; la discussió 2 és sobre Dos fils; la discussió 3 és 
sobre La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap; la discussió 4 és sobre La lluna d’en Joan; la discussió 5 
és sobre Espejo i la discussió 6 és sobre L’autèntica història dels tres porquets. 



536 

 

Taula 23. Discussió 3-grup 1. Fragment: hipòtesis inicials ................................................................ 305 

Taula 24. Discussió 3-grup 1. Fragment: repetició de paraules-creença escolar .............................. 307 

Taula 25. Discussió 4-grup 1. Fragment: quantitat de lletra ............................................................. 309 

Taula 26. Discussió 4-grup 1. Fragment: coneixements del món ..................................................... 310 

Taula 27. Discussió 4-grup 1. Fragment: coneixements del món ..................................................... 311 

Taula 28. Discussió 4-grup 1. Fragment: il·lustracions ...................................................................... 312 

Taula 29. Discussió 4-grup 1. Fragment: desenllaç/sensacions que provoca la lectura ................... 313 

Taula 30. Discussió 4-grup 1. Fragment: sobre el text ...................................................................... 313 

Taula 31. Discussió 5-grup 1. Fragment: sobre la manca de codi textual ......................................... 316 

Taula 32. Discussió projecte pilot. Fragment: paper del lector ........................................................ 318 

Taula 33. Discussió 5-grup 1. Fragment: valoració global de l’àlbum ............................................... 319 

Taula 34. Discussió 5-grup 1. Fragment: il·lustracions ...................................................................... 319 

Taula 35. Discussió 5-grup 1. Fragment: codi visual- la pàgina en blanc .......................................... 321 

Taula 36. Discussió 5-grup 1. Fragment: final ................................................................................... 322 

Taula 37. Discussió 6-grup 1. Fragment: punt de vista/focalització ................................................. 326 

Taula 38. Discussió 6-grup 1. Fragment: títol ................................................................................... 327 

Taula 39. Discussió 6-grup 1. Fragment: títol ................................................................................... 328 

Taula 40. Discussió 6-grup 1. Fragment: desenllaç ........................................................................... 330 

Taula 41. Discussió 6-grup 1. Fragment: selecció d’una situació/relació amb el conte popular ...... 330 

Taula 42. Discussió 6-grup 2. Fragment: selecció d’una situació/relació amb el conte popular ...... 331 

Taula 43. Discussió 6-grup 1. Fragment: codi gràfic- tipografia ........................................................ 332 

Taula 44. Discussió 6-grup 1. Fragment: codi visual-personatge ...................................................... 333 

Taula 45. Discussió 1-grup 1. Fragment: elogi de la investigadora ................................................... 340 

Taula 46. Discussió 1-grup 2. Fragment: elogi de la investigadora ................................................... 340 

Taula 47. Discussió 6-grup 1. Fragment: verbalització i reflexió ....................................................... 341 

Taula 48. Discussió projecte pilot. Fragment: verbalització i reflexió .............................................. 341 

Taula 49. Discussió 1-grup 1. Fragment: sobre el títol ...................................................................... 346 

Taula 50. Discussió 4-grup 2. Fragment: sobre el títol ...................................................................... 347 

Taula 51. Discussió 1-grup 2. Fragment: títol i personatge principal ................................................ 348 

Taula 52. Discussió 4- grup 1. Fragment: codi visual ........................................................................ 349 

Taula 53. Discussió 4-grup 2. Fragment: codi visual ......................................................................... 350 

Taula 54. Discussió projecte pilot. Fragment: codi visual ................................................................. 351 

Taula 55. Discussió projecte pilot. Fragment: codi textual ............................................................... 352 

Taula 56. Discussió 2- grup 1. Fragment: codi gràfic-tipografia ........................................................ 352 

Taula 57. Discussió 3-grup 2. Fragment: codi gràfic-tipografia ........................................................ 353 

Taula 58. Discussió 6-grup 1. Fragment: caplletres .......................................................................... 354 

Taula 59. Discussió 6- grup 1. Fragment: personatges ..................................................................... 354 

Taula 60. Discussió 3- grup 1. Fragment: personificació ................................................................... 355 

Taula 61. Discussió 4-grup 1. Fragment: personificació/conte ......................................................... 356 

Taula 62. Discussió 4-grup 2. Fragment: personificació/conte ......................................................... 357 

Taula 63. Discussió 5- grup 1. Fragment: ficció i fantasia ................................................................. 357 

Taula 64. Discussió 4- grup 2. Fragment: motiu literari .................................................................... 359 

Taula 65. Discussió 1-grup 1. Fragment: experiències personals/mediació ..................................... 360 

Taula 66. Discussió 2-grup 1. Fragment: aspectes personals ........................................................... 361 

Taula 67. Discussió 4- grup 2. Fragment: coneixements personals .................................................. 362 

Taula 68. Discussió 2- grup 2. Fragment: experiències personals .................................................... 363 



537 

 

Taula 69. Discussió 2-grup 1. Fragment: interès per conèixer aspectes culturals ............................ 363 

Taula 70. Discussió projecte pilot. Fragment: aspectes personals/culturals .................................... 363 

Taula 71. Discussió 4- grup 2. Fragment: experiències personals en la interpretació ...................... 364 

Taula 72. Discussió 4- grup 1. Fragment: colors i coneixements del món ........................................ 366 

Taula 73. Discussió 4-grup 1. Fragment: coneixements del món ..................................................... 367 

Taula 74. Discussió 3-grup 1. Fragment: hipòtesis i coneixements del món .................................... 368 

Taula 75. Discussió 3- grup 2. Fragment: hipòtesis i coneixements del món ................................... 368 

Taula 76. Discussió 6- grup 1. Fragment: recomanació .................................................................... 369 

Taula 77. Discussió 6-grup 1. Fragment: experiències escolars ........................................................ 369 

Taula 78. Discussió 6-grup 1. Fragment: experiències escolars ........................................................ 370 

Taula 79. Discussió 1- grup 1. Fragment: és un llibre o és un conte? ............................................... 371 

Taula 80. Discussió 4- grup 1. Fragment: característiques dels contes ............................................ 372 

Taula 81. Discussió 6-grup 1. Fragment: versions i col·leccions ....................................................... 373 

Taula 82. Discussió 2-grup 1. Fragment: paratextos ......................................................................... 375 

Taula 83. Discussió 2- grup 2. Fragment: paratextos ........................................................................ 376 

Taula 84. Discussió 6- grup 1. Fragment: destinatari de la lectura ................................................... 377 

Taula 85. Discussió 6-grup 2. Fragment: veu narrativa/punt de vista .............................................. 378 

Taula 86. Discussió 2-grup 1. Fragment: sobre els autors ................................................................ 380 

Taula 87. Discussió 5- grup 1. Fragment: autor ................................................................................ 381 

Taula 88. Discussió 5- grup 1. Fragment: tècnica/autoria ................................................................ 382 

Taula 89. Discussió 3-grup 1. Fragment: decisions de l’autor/versemblança................................... 383 

Taula 90. Discussió 1-grup 1. Fragment: relació mediàtica .............................................................. 384 

Taula 91. Discussió 6- grup 2. Fragment: connexions amb altres versions ...................................... 385 

Taula 92. Discussió 2- grup 2. Fragment: relació mediàtica ............................................................. 386 

Taula 93. Discussió projecte pilot. Fragment: relació intertextual ................................................... 387 

Taula 94. Discussió 5-grup 2. Fragment: creació, funcionament dels relats .................................... 388 

Taula 95. Discussió 1-grup 1. Fragment: inici de la conversa ........................................................... 397 

Taula 96. Discussió 1- grup 1. Fragment: recepció de l’obra/acollida de totes les opinions ............ 398 

Taula 97. Discussió 4- grup 1. Fragment: pregunta sobre coneixements del món ........................... 399 

Taula 98. Discussió 2-grup 1. Fragment: pregunta sobre l’autoria ................................................... 399 

Taula 99. Discussió 2-grup 1. Fragment: pregunta tancada ............................................................. 400 

Taula 100. Discussió 1- grup 1. Fragment: pregunta oberta ............................................................. 400 

Taula 101. Discussió projecte pilot. Fragment: pregunta oberta ..................................................... 401 

Taula 102. Discussió 4-grup 1. Fragment: per què? .......................................................................... 402 

Taula 103. Discussió 3-grup 1. Fragment: per què? .......................................................................... 402 

Taula 104. Discussió 4- grup 1. Fragment: pregunta que no afavoreix l’argumentació ................... 404 

Taula 105. Discussió 4-grup 1. Fragment: la mediació no promou l’argumentació ......................... 405 

Taula 106. Discussió 5-grup 1. Fragment: la mediació no promou l’argumentació ......................... 406 

Taula 107. Discussió 1- grup 1. Fragment: la mediació no promou l’argumentació ........................ 406 

Taula 108. Discussió 3-grup 1. Fragment: “endevina què tinc al cap” .............................................. 407 

Taula 109. Discussió 1-grup 1. Fragment: “endevina què tinc al cap” .............................................. 408 

Taula 110. Discussió 1-grup 2. Fragment: relacions intertextuals .................................................... 408 

Taula 111. Discussió 2-grup 1. Fragment: repetició .......................................................................... 410 

Taula 112. Discussió 2-grup 1. Fragment: repetició .......................................................................... 410 

Taula 113. Discussió 5- grup 1. Fragment: repetició ......................................................................... 411 

Taula 114. Discussió 6-grup 1. Fragment: repetició, recapitulació ................................................... 411 



538 

 

Taula 115. Discussió 5-grup 1. Fragment: distribució codis/elogi de la investigadora ..................... 411 

Taula 116. Discussió 2- grup 1. Fragment: informació ...................................................................... 412 

Taula 117. Discussió 4-grup 1. Fragment: explicació ........................................................................ 413 

Taula 118. Discussió 1-grup 1. Fragment: gestió del grup ................................................................ 414 

Taula 119. Discussió 3-grup 1. Fragment: gestió del grup ................................................................ 415 

Taula 120. Discussió 5-grup 1. Fragment: gestió del grup ................................................................ 415 

Taula 121. Discussió 2-grup 1. Fragment: regulació dels torns ........................................................ 416 

Taula 122. Discussió 2-grup 1. Fragment: repetició .......................................................................... 417 

Taula 123. Discussió 4- grup 1. Fragment: moment d’acabar .......................................................... 417 

Taula 124. Discussió 2-grup 1. Fragment: selecció dibuix de la selva ............................................... 435 

Taula 125. Discussió projecte pilot. Fragment: tipus d’il·lustració i tècnica ..................................... 435 

Taula 126. Discussió 6-grup 2. Fragment: selecció d’una frase ........................................................ 437 

Taula 127. Discussió 1-grup 1. Fragment: ús de la pauta/hipòtesis ................................................. 437 

Taula 128. Discussió 2- grup 2. Fragment: relectura ........................................................................ 450 

Taula 129. Discussió 2-grup 2. Fragment: relectura ......................................................................... 451 

Taula 130. Discussió 2-grup 2. Fragment: codi visual en la transmissió del pas del temps .............. 458 

Taula 131. Discussió projecte pilot. Fragment: codi visual en la transmissió del pas del temps ...... 459 

Taula 132. Discussió 2-grup 2. Fragment: final obert i relacions intertextuals ................................ 459 

Taula 133. Discussió projecte pilot. Fragment: sobre el desenllaç ................................................... 461 

Taula 134. Discussió projecte pilot. Fragment: sobre el títol ........................................................... 463 

Taula 135. Discussió 4- grup 2. Fragment: desconcerts fantasia-realitat ......................................... 479 

Taula 136. Discussió projecte pilot. Fragment: sobre la metàfora “perdre la salut” ........................ 479 

Taula 137. Discussió projecte pilot. Fragment: sobre la metàfora “perdre la salut” ........................ 480 

Taula 138. Discussió 4-grup 2. Fragment: sobre la metàfora “perdre la salut” ................................ 481 

Taula 139. Discussió 4-grup 2. Fragment: il·lustració i text moment final ....................................... 481 

 

 Taules comparativa de textos inicials i finals cap. 10 (part III): 

Taula 1. Comparativa textos Dos fils: Genís ...................................................................................... 467 

Taula 2. Comparativa textos Dos fils: Binta ...................................................................................... 467 

Taula 3. Comparativa textos Dos fils: Oleguer .................................................................................. 468 

Taula 4. Comparativa textos Dos fils: Ayoube .................................................................................. 469 

Taula 5. Comparativa textos Dos fils: Maroua .................................................................................. 470 

Taula 6. Comparativa textos Dos fils: Cristina ................................................................................... 471 

Taula 7. Comparativa textos Dos fils: Roger  .................................................................................... 471 

Taula 8. Comparativa textos Dos fils: Íngrid ..................................................................................... 472 

Taula 9. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Adrià  .................................................................... 484 

Taula 10. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Mohamed ........................................................... 484 

Taula 11. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Ayoube ............................................................... 485 

Taula 12. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Cristina ............................................................... 485 

Taula 13. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Patrícia ............................................................... 486 

Taula 14. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Gabi .................................................................... 486 

Taula 15. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Roger .................................................................. 487 

Taula 16. Comparativa textos La lluna d’en Joan: Íngrid .................................................................. 488 

 



539 

 

 Gràfics cap. 1, 2, 3 (part I): 

Gràfic 1. El cercle de lectura (Chambers, 2007) .................................................................................. 26 

Gràfic 2. Procés lector (Mendoza, 2004) ............................................................................................ 42 

Gràfic 3. El triangle necessari .............................................................................................................. 96 

 

 Gràfics cap. 7, 8, 9, 10 (part III): 

Gràfic 1. Tipologia d’idees escrites referents a Neda-que-neda ....................................................... 234 

Gràfic 2. Tipologia d’idees escrites referents a Dos fils .................................................................... 240 

Gràfic 3. Tipologia d’idees escrites referents a La talpeta...  ............................................................ 246 

Gràfic 4. Tipologia d’idees escrites referents a La lluna d’en Joan ................................................... 251 

Gràfic 5. Tipologia d’idees escrites referents a Espejo ..................................................................... 257 

Gràfic 6. Tipologia d’idees escrites referents a L’autèntica...  .......................................................... 262 

Gràfic 7.Tipologia d’idees escrites en el conjunt dels textos finals .................................................. 268 

Gràfic 8. Influència de la conversa: Neda-que-neda ......................................................................... 283 

Gràfic 9. Influència de la conversa: Dos fils ...................................................................................... 283 

Gràfic 10. Influència de la conversa: La talpeta...  ............................................................................ 284 

Gràfic 11. Influència de la conversa: La lluna d’en Joan ................................................................... 284 

Gràfic 12. Influència de la conversa: Espejo...................................................................................... 284 

Gràfic 13. Influència de la conversa: L’autèntica història...  ............................................................. 284 

Gràfic 14. Intercanvi-verbalització: Neda-que-neda ......................................................................... 337 

Gràfic 15. Intercanvi-verbalització: Dos fils....................................................................................... 337 

Gràfic 16. Intercanvi-verbalització: La talpeta...  .............................................................................. 338 

Gràfic 17. Intercanvi-verbalització: La lluna d’en Joan ..................................................................... 338 

Gràfic 18. Intercanvi-verbalització: Espejo ........................................................................................ 338 

Gràfic 19. Intercanvi-verbalització: L’autèntica història...  ............................................................... 338 

Gràfic 20. Influència de la pauta en els escrits (Neda-que-neda) ..................................................... 431 

Gràfic 21. Influència de la pauta en els escrits (Dos fils) ................................................................... 431 

Gràfic 22. Influència de la pauta en els escrits (La talpeta...) ........................................................... 431 

Gràfic 23. Influència de la pauta en els escrits (La lluna d’en Joan) ................................................. 431 

Gràfic 24. Influència de la pauta en els escrits (Espejo) .................................................................... 431 

Gràfic 25. Influència de la pauta en els escrits (L’autèntica...) ......................................................... 431 

Gràfic 26. Comparativa textos inicials i finals: Dos fils ...................................................................... 452 

Gràfic 27. A. Tipus d’idees dels textos valoratius inicials sobre Dos fils ........................................... 456 

Gràfic 27. B. Tipus d’idees dels textos valoratius finals sobre Dos fils .............................................. 457 

Gràfic 28. Comparativa textos inicials i finals: La lluna d’en Joan .................................................... 474 

Gràfic 29. A.  Tipus d’idees dels textos valoratius inicials sobre La lluna d’en Joan ......................... 477 

Gràfic 29. B. Tipus d’idees dels textos valoratius finals sobre La lluna d’en Joan ............................ 477 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



541 

 

14. SUMARI DE L’ANNEX (vegeu llapis de memòria USB)     

 

1. Fitxes de lectura (situació prèvia): 
1.1. Fitxa de lectura (escola projecte pilot) 
1.2. Fitxa de lectura (escola recerca actual) 
1.3. Fitxa de control de lectura en família (escola recerca actual) 

 

2. Idees de la pauta d’arguments   

 

3. Guió dels codis d’anàlisi del tipus de recepció/valoració 

 

4. Imatges dels àlbums escollits 

 

5. Document d’autorització  

 
6. Diari d’aula 

 
7. Textos valoratius (transcripcions, anàlisis i originals) 

7.1. Textos valoratius inicials (transcripció i anàlisi): 

7.1.1. Anàlisi textos valoratius inicials grup 1 

A. Dos fils 

B. La lluna d’en Joan 

 

7.1.2. Transcripció textos valoratius inicials grup 2 

A. Dos fils 

B. La lluna d’en Joan 

 
7.2. Textos valoratius finals (transcripció i anàlisi): 

7.2.1. Anàlisi textos valoratius finals grup 1  

A. Lectura 1 (Neda-que-neda) 

B. Lectura 2 (Dos fils) 

C. Lectura 3 (La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap) 

D. Lectura 4 (La lluna d’en Joan) 

E. Lectura 5 (Espejo) 

F. Lectura 6 (L’autèntica història dels tres porquets) 

 

  7.2.2. Transcripció textos valoratius finals grup 2 

A. Lectura 1 (Neda-que-neda) 

B. Lectura 2 (Dos fils) 

C. Lectura 3 (La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap) 

D. Lectura 4 (La lluna d’en Joan) 

E. Lectura 5 (Espejo) 

F. Lectura 6 (L’autèntica història dels tres porquets) 
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7.2.3. Taula dels sis textos finals de cadascun dels alumnes del grup 1 

 

7.3. Textos valoratius originals grup 1: 

7.3.1. Textos inicials originals  

A. Dos fils 

B. La lluna d’en Joan 

 

7.3.2. Textos finals originals 

A. Neda-que-neda 

B. Dos fils 

C. La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap 

D. La lluna d’en Joan 

E. Espejo 

F. L’autèntica història dels tres porquets 

 

8. Converses (transcripcions i anàlisis): 

8.1. Anàlisis converses grup 1 

A. Conversa lectura 1 (Neda-que-neda) 

B. Conversa lectura 2 (Dos fils) 

C. Conversa lectura 3 (La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap) 

D. Conversa lectura 4 (La lluna d’en Joan) 

E. Conversa lectura 5 (Espejo) (part 1. Lectura compartida /part 2. Conversa) 

F. Conversa lectura 6 (L’autèntica història dels tres porquets) 

 

8.2. Transcripcions converses grup 2 

A. Conversa lectura 1 (Neda-que-neda) 

B. Conversa lectura 2 (Dos fils) 

C. Conversa lectura 3 (La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap) 

D. Conversa lectura 4 (La lluna d’en Joan) 

E. Conversa lectura 5 (Espejo) 

F. Conversa lectura 6 (L’autèntica història dels tres porquets) 

 

8.3. Quadres amb quantitat de verbalitzacions i tipus de respostes- Grup 1 (idees  pronunciades 

pels mateixos alumnes que les escriuen i tipus de respostes que reben) 

 

 

 

 

 



 

 


