
L’art suprem del mestre consisteix a desper-
tar la motivació, el goig, de l’expressió creati-
va i del coneixement.
(Albert Einstein)

Els hàbits de lectura són un dels factors clau en
els resultats acadèmics. Aquests hàbits poden ser
fomentats per la família a través de dues vies
principals: per mitjà de la lectura activa dels
pares o de l’entrenament directe, i també perquè
ells es converteixin en un model de rol. 

La finalitat d’aquest article és compartir una
forma de treballar la lectura a l’ensenyament pri-

1

El projecte El contacontes que mostrem aquí exposa una sèrie d’iniciatives per

fomentar la lectura en l’educació primària. Les activitats s’han dut a terme en un

context sociocultural pobre on s’obtenen uns resultats acadèmics baixos. Les finali-

tats que persegueixen és apropar els xiquets al món lector, fent-los-en gaudir, i des-

envolupar la seua imaginació. També n’aconseguim augmentar el bagatge cultural

i els resultats acadèmics mitjançant la lectura, a part, els ajudem a allunyar-se de la

seua realitat social. 

Reading for pleasure, a whole world of reading
This storytelling project comprises a series of activities to promote reading in primary

education. These activities were carried out with children in a poor sociocultural

context who achieved low academic results. It sought to open these children’s eyes

to the world of reading, to encourage them to enjoy reading and to spark their ima-

gination. We also managed to enrich their cultural awareness and improve their

academic results through reading, as well as offering them an escape from their

social reality.
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mari en entorns on les pràctiques lectores de les
llars i el seu nivell acadèmic és molt millorable.
D’acord amb l’estudi PISA 2009 (OCDE, 2011),
els nens que no havien llegit mai o gairebé mai
amb els seus pares, com és el context d’aquest
projecte, van obtenir resultats significativament
més baixos que aquells que ho havien fet habi-
tualment. 
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Tot seguit mostrarem el projecte El conta-
contes, basat en una sèrie d’activitats per fer de la
lectura un moment de plaer i d’autoaprenentat-
ge, una connexió dels nens amb el món dels lli-
bres i les biblioteques que els faci evadir-se de la
seva realitat social i que els introdueixi en el món
fantàstic dels contes. Aconseguirem, així, que els
xiquets relacionen la lectura amb un moment de
pau i tranquil·litat, de foment de la imaginació i
de positivisme, com també de protagonisme a
l’aula i de foment de l’autoestima. Tot amb la
finalitat que els més petits no caiguin, ja en edats
primerenques, en la desmotivació, l’apatia i el
desinterès per l’aprenentatge. 

Context socioeducatiu 
del projecte

Aquest projecte, que és viable desenvolupar-lo en
qualsevol entorn educatiu, s’ha realitzat en una
aula de cicle mitjà dintre d’un context marcat per
una gran diversitat d’alumnes, amb un nivell
socioeconòmic força baix i uns resultats acadè-
mics ben dispars. No obstant això, admet qualse-
vol adaptació que ajudi a aconseguir els objectius
i a millorar-ne els resultats. 

Per alguns d’aquests xiquets, el contacte
més proper a un llibre o a un text digital és donat
per l’escola i únicament els arriba mitjançant les
activitats que s’hi realitzen per motivar-los i

apropar-los al món de la lectura. En molts casos,
l’ús de les noves tecnologies per treballar la lectu-
ra en format audiovisual tan sols el practiquen
durant l’estona dedicada a la informàtica. 

És molt reconfortant notar com els alumnes
esperen el moment de fer la seva exposició set-
manal per sentir-se protagonistes i poder ser
escoltats. Això fa realitat la lectura per plaer, amb
la qual cosa els resultats obtinguts són impressio-
nants!

Què volem aconseguir 

Entre el gran ventall d’objectius que ens brinda
aquesta tasca interdisciplinària, en destacarem
els següents, dividits en dos espais de treball:
• A l’aula, fonamentalment, treballarem el

gust per la lectura enriquint la imaginació
dels nens i la seva riquesa lèxica.
Millorarem tant l’expressió com la com-
prensió oral, aspectes que són poc treballats
durant l’etapa de primària per manca de
temps a l’aula. Els alumnes aprendran a
resumir mentalment i a ordenar les idees.
Respecte a la convivència ciutadana, incidi-
rem en el respecte entre companys, l’ús del
torn de paraula i farem palès el sistema
democràtic d’elecció. A més, dissenyarem i
llegirem gràfiques de barres i fulls de regis-
tre. També aprendrem com funciona la
biblioteca escolar.
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Quins recursos necessitem

Per desenvolupar aquesta tasca, no necessitarem
una gran inversió econòmica ni de personal com-
plementari, tan sols caldrà disposar dels llibres de
la biblioteca, de fulls quadriculats (per realitzar els
registres) i de fulls de colors per als punts de lli-
bre. És recomanable adquirir algunes peces de
roba per ambientar la situació lectora, per exem-
ple: una capa (com si fos d’un mag) i un barret de
contacontes.

Com es realitza l’activitat

Es tracta d’una tasca setmanal que consta de
diverses parts ben diferenciades. Per millo-
rar-ne la comprensió, l’expliquem punt per
punt.

• De la feina a casa en destacarem la com-
prensió lectora i l’adquisició d’un hàbit lec-
tor, tot desenvolupant l’observació del nen,
en sentir-se atret per les il·lustracions. A
més, els infants treballaran el resum quan
escriguin totes aquelles idees principals i
secundàries que han anat coneixent sobre
l’obra. I, finalment, desenvoluparan la crea-
tivitat.

Treballarem el gust per la lectura

enriquint la imaginació dels nens i la

seva riquesa lèxica. Millorarem tant

l’expressió com la comprensió oral,

aspectes que són poc treballats

durant l’etapa de primària per manca

de temps a l’aula

Escollim un llibre en la biblioteca del centre
L’elecció dels llibres va en funció de les necessitats de l’alumnat (és preferible que es tracti d’a-
quells que estan destinats al seu cicle, tot i que, segons el nivell dels infants, podrien adaptar-se
als del cicle anterior o posterior), per tal que la majoria de xiquets pugui formar part del projecte
de forma activa.

Enregistrem el llibre i obtenim un punt de llibre
El llibre escollit és anotat en un full de registre que cada alumne s’ha dissenyat, on consten els
apartats següents: títol, quin dia agafa el llibre prestat i quin dia el torna a la biblioteca. D’aquesta
manera, els nens aprenen a ser ordenats, s’adonen de la quantitat de lectures realitzades i es fan
responsables de tenir cura dels exemplars que han agafat i de tornar-los al cap d’un temps pru-
dencial. A més, se’ls entrega un punt de llibre, on, d’una banda, dibuixaran i pintaran el títol de
l’obra i hi plasmaran alguna imatge representativa, i, de l’altra, n’escriuran un resum. El color del
punt de llibre serà determinat per la quantitat de lectures que hauran fet. És a dir, el primer llibre
tindrà un separador verd; el segon, un de vermell; etc. D’aquesta manera, també se’ls motiva a
continuar llegint.

Feina que es farà a casa
La feina de casa consisteix a llegir el text treballant la comprensió activa; confeccionar el punt de
llibre, incloent-hi tant el resum com la decoració del títol, i preparar tant l’exposició del conte a
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l’aula com també algunes preguntes destinades als companys, per tal de comprovar que han estat
al cas de la seva intervenció.

Cada nen es gestiona el temps que necessita per llegir el conte i per crear el punt de llibre. Hi ha
alumnes que llegeixen una obra per setmana i n’hi ha uns altres que necessiten més temps.

Com ja hem comentat abans, el context social i cultural dels infants del nostre centre no propicia
la lectura ni la millora del seu rendiment acadèmic ni intel·lectual. És per això que, a través dels
textos i com a objectiu fonamental del projecte, comencen un viatge cap a un món fantàstic i
allunyat de la seva realitat, amb la qual cosa milloren els distints aspectes lingüístics, els hàbits de
lectura i el bagatge cultural. El nivell d’implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge faci-
litarà que els punts de llibre estiguin més elaborats i que l’exposició dels nens sigui més fluida.
També influirà en la quantitat d’obres llegides. 

És interessant que el projecte comenci amb un llibre contat pel docent, a fi que serveixi de model
i guia que caldrà seguir. Un material molt interessant per ajudar els xiquets a preparar-se les pre-
sentacions i facilitar la tasca dels pares és Cómo hacer una buena exposición oral, de Néstor
Alonso (2008).

Contem la nostra història
Una vegada som a l’aula, el protagonista o «contacontes» s’asseu a la cadira del mestre, vestit
amb una indumentària adient per ambientar la situació, i els companys fan rotllana al seu voltant
o seuen a les cadires, segons la distribució de la classe. 

Per començar l’activitat i motivar l’escolta activa, a partir del títol del llibre, la resta dels alumnes,
organitzats per parelles o per trios, s’imaginen l’argument i n’extreuen hipòtesis.  Llavors, el pro-
tagonista narra la història. Es pot ajudar amb les imatges del llibre i preguntar als seus companys
com creuen que continuarà el conte. Una vegada acabada l’exposició oral, els xiquets consulten
possibles dubtes al contacontes i, sovint, es qüestionen aspectes de l’obra que ells hagueren escrit
de manera diferent, com ara el desenllaç. A més, intercanvien opinions sobre les imatges, valoren
l’exposició feta i en comenten aspectes per millorar-la. A més a més, poden aprofitar per a reco-
manar-se, els uns als altres, lectures semblants a la realitzada.

Per acabar, el protagonista fa preguntes als companys sobre el que ha explicat, de forma que pro-
picia l’escolta activa. 

És important insistir en l’actitud de respecte que cal mantenir en cada torn de paraula. Els infants
hauran d’aixecar la mà per poder parlar i també esperar que el protagonista acabi de narrar la his-
tòria per opinar o fer conjectures sobre el text. A més, si la resposta a la pregunta plantejada pel
narrador és tancada, de «sí» o «no», la qüestió es resol amb la mà alçada i per majoria. 
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Concurs de punts de llibre
Acabada l’exposició oral, els punts de llibre són exposats als xiquets amb un número correspo-
nent, per tal de preservar-ne l’anonimat. 

En el meu cas personal, l’activitat va propiciar un canvi tan gran en la relació de l’alumnat que
cada nen n’escollia dos, sempre tenint en compte (tot i l’anonimat dels autors dels punts de llibre)
que, com a mínim, un dels dos hagués estat creat per un dels escolars que no havien estat pre-
miats abans.

Un company de l’aula actua de moderador. S’encarrega de dissenyar un gràfic de barres a la pis-
sarra i d’enregistrar els vots de cada separador de llibres. 

S’analitzen els resultats i es busquen els dos guanyadors de la setmana. Són premiats amb un
aplaudiment i/o amb una llaminadura o un senzill utensili de material escolar.

Els separadors de llibre són penjats en una paret de l’aula formant una cadena, davall dels noms
dels infants. Es tracta d’una manera molt visual de motivar l’alumnat (la cadena més llarga sempre
serà la del nen o de la nena que haja llegit més).

A més, els guanyadors del concurs són enregistrats en un altre gràfic de barres, per tal de
veure quins són els alumnes més creatius i més insistents a l’hora de realitzar el punt i de dis-
senyar-lo.

De nou a la biblioteca
Tornarem a començar l’activitat.

Com avaluem el treball

La importància d’aquest treball recau en la millora
del nivell lingüístic de l’alumnat: lèxic, compren-
sió, expressió..., no en una nota numèrica. Les
exposicions orals milloren setmanalment, ja que
l’escolar aprèn escoltant els companys, és a dir, es
produeix un aprenentatge entre iguals. A més, els
infants intenten ajudar-se entre ells quan busquen
el mot idoni per expressar-se, quan no recorden la
traducció d’una paraula concreta o quan no s’han
exposat algunes idees correctament. 

A final de trimestre, els alumnes més lectors
i els més creatius reben un diploma i/o un senzill

Les notes referents a les àrees lingüístiques

van millorar considerablement en les proves

competencials de final de cicle. Vam

aconseguir que el 85% dels infants

aprovaren les àrees lingüístiques i milloraren

en la comprensió de problemes matemàtics 

i de tipus de textos distints



objecte de papereria. Les llargues cadenes són el
premi de final de curs. 

Perquè tots els xiquets tinguin l’opció d’ob-
tenir un diploma, cada trimestre podem comen-
çar les cadenes de nou. A final de curs, les
unirem.

Com a resultat del projecte, destacaré que
les notes referents a les àrees lingüístiques van
millorar considerablement des del primer tri-
mestre de tercer fins a l’últim de quart. En les
proves competencials de final de cicle, pròpies
del centre educatiu, vam aconseguir que el 85%
dels infants aprovaren les àrees lingüístiques i
milloraren en la comprensió de problemes mate-
màtics i de tipus de textos distints. 

Per finalitzar...

Per últim, podem dir que un alumne aprèn sig-
nificativament quan se sent motivat per fer-ho.
En una societat immersa en les noves tecnolo-
gies, sembla que la lectura de llibres per desen-
volupar la nostra imaginació i gaudir d’una
agradable estona haja sigut suplantada pels
acolorits i competitius jocs electrònics. És per
això que, amb aquesta tasca tan senzilla i eco-
nòmica, hem volgut traslladar a l’alumnat el
gust per la lectura i tots els beneficis, tant
socials com acadèmics, que comporta. Pal·liem
els baixos resultats escolars derivats de la man-
cança de recursos econòmics, socials i culturals
mitjançant la millora propiciada per la lectura. 
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