
COMPETÈNCIA LECTORA
FOCUS

Basat en el marc teòric de l’Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora, IEA PIRLS.
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FOCUS Iés un material orientat a millorar la competència lectora de
l’alumnat de 3r a 6è d’Educació Primària.

Està basat en el marc teòric de l’Estudi Internacional de Progrés en
Comprensió Lectora PIRLS (Progress in International Reading Lite-
racy Study) desenvolupat per la IEA (Associació Internacional per a
l’Avaluació del Rendiment Educatiu).

La prova IEA PIRLS es fa cada 5 anys i s’aplica actualment en 40
països de tot el món a nins i nines de 9 a 10 anys (4t de primària)
quan es considera que la mecànica lectora està totalment adquiri-
da. És una prova de referència i els seus estàndards són reconeguts.

IEA PIRLS distingeix quatre grans processos que intervenen en la
comprensió lectora:

• Localització i obtenció d’informació explícita.
• Realització d’inferències directes.
• Interpretació i integració d’idees i informacions.
• Anàlisi i avaluació del contingut, el llenguatge i els elements textuals.

I aquests processos s’avaluen en dos tipus de lectura: la lectura com a
experiència literària i la lectura per a l’adquisició i ús de la informació.

Texts literaris

Texts informatius
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Treball previ a la lectura
d’informació i reflexió sobre
el seu context.

El projecte FOCUSI, igual que IEA PIRLS:

• Treballa texts literaris (14 unitats) i texts informatius (14 unitats).

• Cada unitat lectora té de 12 a 15 activitats.

• Hi ha quatre nivells de comprensió, diferenciats per colors:
• Localització
• Inferència
• Interpretació i integració
• Anàlisi i avaluació

• Es treballen formats de lectura diversos.

Activitats

Localització

Inferència

Interpretació Anàlisi i avaluació

A FOCUSI, hi ha, a més, un treball previ de
reflexió sobre cada un dels texts que es llegiran
(característiques i context), així com preguntes que
potencien la comprensió durant la lectura (predic-
ció, visualització, etc.).

FOCUS

FOCUS

Ctleg_FOCUS BAL.indd 3 26/05/14 12:14



C1
00
88
6

ISBN: 978-84-682-2171-7

ISBN: 978-84-682-2172-4

ISBN: 978-84-682-2173-1

ISBN: 978-84-682-2170-0

3

4

5

6

FOC
FOCUS

FOCUS

FOCUS

FOCUS

ILLES BALEARS

Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16 • Tel. 971 43 23 81 • Fax 971 76 03 54 • e@vicensvives.com • www.vicensvives.com • 07009 Palma de Mallorca

Ctleg_FOCUS BAL.indd 4 26/05/14 12:14


	p_001
	p_002
	p_003
	p_004



