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Amb aquestafinalitat, s'han preparattres

mètodes amb enfocaments diferents, de

manera que cada aula pot aplicar, en funció

de les característiques pròpies, el mètode que

s'adapta millor a les seves necessitats.

Editorial Vicens Vives presenta un projecte

per optimitzar lacompètencialectora dels
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és una col·lecció enfocada a millorar la
comprensió lectora de l'alumnat de 1r a 6è d'Educació
Primària. Cada llibre, de 9 unitats, té un fil conductor
propi a partir del qual es treballen les diferents
tipologies de text.

L'estructura de cada la unitat és molt sistemàtica:
es comença amb una lectura relacionada amb la
imatge inicial i la segueixen els desenvolupaments de
treball dels diversos discursos textuals que es
proposen a cada llibre. La unitat acaba amb una
lectura literària (els textos literaris, la major part
dels quals han estat creats per les autores, són més
extensos que els de les altres tipologies de text).

Ona 1 ISBN: 978-84-682-2134-2

Ona 2 ISBN: 978-84-682-2721-4

Ona 3 ISBN: 978-84-682-2135-9

Ona 4 ISBN: 978-84-682-2722-1

Ona 5 ISBN: 978-84-682-2136-6

Ona 6 ISBN: 978-84-682-2724-5

és un material que es basa en el marc
teòric de l'Estudi Internacional de Progrés en
Comprensió Lectora PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study) desenvolupat per l'IEA
(Associació internacional per a l'avaluació del
rendiment educatiu) i orientat a la millora de la
competència lectora de l'alumnat de 3r a 6è de
l'Educació Primària.

treballa textos literaris, així com textos
informatius. Cada unitat lectora té de 12 a 15

tivitats i distingeix quatre grans processos que
ervenen en la competència lectora:

Localització i obtenció d'informació explícita.

Realització d'inferències directes.

Interpretació i integració d'idees i d'informacions.

Anàlisi i avaluació del contingut, el llenguatge i
els elements textuals.

Projecte per
optimitzar Competència lectorala

Focus 3 ISBN: 978-84-682-1947-9

Focus 4 ISBN: 978-84-682-1948-6

Focus 5 ISBN: 978-84-682-1949-3

Focus 6 ISBN: 978-84-682-1950-9

Seguiu-nos a:

El disseny didàctic dels quaderns d'
s'ha concebut com un itinerari, molt ben pautat, orientat tant a la
reflexió com a l'autonomia de l'alumnat, per garantir l'assimilació de
les estratègies: predir, inferir, fer connexions, visualitzar, fer-se
preguntes i resumir.

Fent evidents aquestes estratègies durant el procés de lectura,
desenvolupen unes eines excel·lents perquè el lector interactuï a
text i se'l faci seu, la qual cosa, sens dubte, millorarà la competè
lectora.

Per a cada estratègia hi ha dos nivells de dificultat.

Predir 1 ISBN: 978-84-682-1951-6

Predir 2 ISBN: 978-84-682-1952-3

Inferir 1 ISBN: 978-84-682-2221-9

Inferir 2 ISBN: 978-84-682-2225-7

Fer connexions 1 ISBN: 978-84-682-1953-0

Fer connexions 2 ISBN: 978-84-682-1954-7

Visualitzar 1 ISBN: 978-84-682-2222-6

Visualitzar 2 ISBN: 978-84-682-2226-4

Fer-se preguntes 1 ISBN: 978-84-682-2224-0

Fer-se preguntes 2 ISBN: 978-84-682-2228-8

Resumir 1 ISBN: 978-84-682-2223-3

Resumir 2 ISBN: 978-84-682-2227-1
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