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L’Escola Avui
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La solució comença amb co-

Avui l’escola, en el seu sentit més
ampli, està ferida per les retallades, mal acompanyada per una
administració burocratitzada,
i poc integrada en la realitat
social. Són molts els indicadors
que reclamen reflexions profundes del sistema educatiu: el fracàs escolar a secundària amb un
29% d’alumnes que no aconsegueixen graduar-se (el doble que
la mitjana europea), un 31,9%
dels alumnes graduats d’ESO no
acaben els estudis postobligatoris (15,2% Europa) i els resultats
en les proves Pisa ens situen per
sota de la mitjana europea en tots
els apartats avaluats. Són molts
els indicadors que apunten cap
a una necessitat immediata de
renovació educativa. La història dels nostre país és farcida de
pedagogs i institucions que han
estat referents en un permanent
procés de renovació pedagògica. Però el més preocupant de
la situació actual és la manca de
lideratges pedagògics que puguin
orientar el col·lectiu docent. Són
poques les persones o entitats que
il·luminen el panorama educatiu
actual. I tampoc l’estament polític té prou capacitat per traçar un
horitzó compartit. És més, properament es preveu una nova llei
educativa (LOMCE), la cinquena
des del 1990 que voldrà donar
un nou rumb a la ja prou desorientada comunitat educativa.

Davant d’aquesta crisi de lideratges, cal una actitud diferent de
les escoles. Les escoles tenim un
paper cabdal en promoure la creació, l’exportació i la importació
d’idees. Els centres educatius hem
de convertir la intensa mirada
posada cap a dins en una interacció amb la resta del món educatiu.
Tal com defensa Alfons Cornella
al seu llibre, “La solució comença
amb CO-“, la nostra societat està
patint un canvi poderós, però
quasi sempre imprescindible,
que ens portarà des del domini de
l’individu cap a la convicció d’allò
que és col·lectiu. D’una forma clarament disruptiva la tecnologia
ha dut la societat actual a establir multitud de nous canals que
es basen en l’establiment de xarxes que posen en contacte ciutadans amb els mateixos objectius.
També el món educatiu ha de fer
un pas endavant per establir una
xarxa real de col·laboració per
cercar des del propi món referents que portin a una millora de
tot el sistema. És imprescindible
un pas decidit cap a la incorporació dels docents en xarxes socials
que estableixin ponts entre els
centres educatius i alhora expandir els models pedagògics també
cap a l’entorn familiar o d’altres
agents educatius.
A l’escola de la mateixa manera
que creiem en una necessitat de

reconèixer tot allò que és extraordinari d’altres centres, entenem
que expandir i donar a conèixer
les bones pràctiques que ens són
pròpies, també forma part de la
funció educativa. Són moltes les
escoles que avui estan fent un
magnífic treball i sense vehemència l’escola avui també pot dir que
és capdavantera en innovació,
en l’ús de la tecnologia al servei
dels aprenentatges i en participació familiar i de l’alumnat
entre d’altres. Amb una mirada
de CO-operació l’escola comprèn
que la necessitat de treballar en
xarxa entre els centres educatius
és el camí per a la millora recíproca i en definitiva, del sistema
educatiu. Per contribuir a un
avenç real del panorama educatiu
les escoles avui, amb una mentalitat CO-, tenim l’obligació d’investigar, de cercar nous models
pedagògics que ens portin a una
renovació educativa que prepari
els nostres infants per a una bona
formació competencial, una formació rica en habilitats professionals i una satisfactòria formació
personal. Avui els docents tenim
un paper cabdal a l’hora d’adoptar una actitud d’elevada plasticitat per crear i desenvolupar
noves eines i estructures metodològiques que cerquin un ensenyament molt més holístic que
el tradicional, centrat fonamentalment en la instrucció. En definitiva, l’escola i tot el col·lectiu
docent avui hem d’esdevenir els
autèntics dinamitzadors i referents educatius amb una voluntat clara per compartir allò que
millor fem amb tota la comunitat.
En aquest camí també el paper
de les famílies és fonamental. La
complicitat en la cerca d’innovació educativa demana molta confiança. Molt sovint els nostres referents infantils de l’educació pròpia
viscuda són els que esperem trobar
en el procés educatiu dels nostres
fills i filles. Noves eines o canvis
metodològics significatius generen
dubtes en el procés d’acompanyament familiar dels aprenentatges.

Per a una millora educativa
també és essencial el suport
familiar als docents i organitzacions que indaguin nous camins
per afrontar els aprenentatges.
Fins i tot recolzant iniciatives
que assumeixin petites dosis
de desconeixement o incertesa. Només d’aquesta manera
es podran trobar noves fórmules que donin valor a allò que
és tradicional i alhora aportin
consistència d’una forma nova
al procés educatiu.
Catalunya ha tingut una tradició de respondre de manera
enèrgica i moderna als reptes educatius. El mestratge
de figures educatives com
Alexandre Galí, Francesc Ferrer
i Guàrdia, Joan Triadú, Rosa
Sensat o Marta Mata van destacar pel seu lideratge pedagògic. Sorprenentment molt
dels seus pensaments podrien
ser totalment vigents avui. Cal
recollir l’empremta d’aquests
referents i contextualitzar-los
al segle XXI. I aquest és el repte
en què cal que es comprometi
tota la comunitat educativa
per reprendre un lideratge
cap a una educació moderna i
ajustada a les necessitats amb
què la societat acull els nostres
infants.
Jordi Musons i Mas
Director de l’Escola Sadako

Vivències de
l’apadrinament lector

Ja fa uns anys vam iniciar una activitat nova entre els alumnes de primer i sisè de Primària, “l’Apadrinament lector”.
L’objectiu és que els alumnes més grans facin de padrins de lectura
als nens i nenes més petits, als quals anomenem fillols. L’activitat
està pensada per fomentar l’hàbit i l’aprenentatge de la lectura i
millorar el procés lector, donant responsabilitat a ambdues parts,
establint un compromís seriós de col·laboració i d’ajuda, tot creant
uns bons lligams afectius.
Per presentar el projecte organitzem un acte solemne, en el qual
fillols i padrins signen un compromís. Cada alumne “padrí” es compromet a ajudar en el procés d’aprenentatge de la lectura al seu fillol
i encomanar-li el gust per llegir. Per la seva part, el fillol es compromet a actuar amb responsabilitat seguint les pautes del seu padrí.
Per deixar-ne constància, a cada alumne se li dóna un carnet d’Apadrinament lector on consten el seu nom i el de la seva parella. Allà
el padrí pot anar fent anotacions sobre el que observa, el que nota
que li ha anat bé plantejar, si nota alguna dificultat, els avenços...
Durant la sessió no només llegeix el fillol. El padrí llegeix també el
text per fer de model i ajudar a repetir-lo a continuació el fillol.
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És una activitat molt satisfactòria tant per als
padrins com per als fillols. Els padrins tenen una
responsabilitat en el seguiment de la lectura del
seu fillol, el qual ha d’esforçar-se per ser un bon
lector i saber gaudir d’aquesta lectura.
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Els avantatges d’aquest tipus d’aprenentatge són
diversos. Entre ells cal destacar els següents: és un
aprenentatge actiu i participatiu, tant els padrins
com els fillols aprenen, permet que els alumnes
desenvolupin la seva capacitat d’empatia, dóna
satisfacció, augmenta l’autoestima i la confiança en
un mateix i en els altres. És evident, per tant, que
fomenta la convivència i la cooperació entre els
cicles: grans i petits, educa per suposat en la responsabilitat i el compromís i promou l’acceptació
de la diversitat.
La filosofia de l’aprenentatge entre iguals, el fet
de poder-se acompanyar els uns als altres com
a padrins o com a fillols, és prou vàlida com per a
poder-la extrapolar a altres moments de la vida
de l’escola. Com a exemples podem pensar en els
“padrins d’estudi” al Segon Cicle de l’ESO i el monitoratge a racons d’experimentació i pràctiques de
laboratori entre d’altres.
És un projecte acollit amb il·lusió i entusiasme per
tots els seus integrants. El fet de fer-ne una valoració positiva ens anima a continuar-lo un any
més amb l’ampliació de l’equip de padrins i per
descomptat de fillols. En aquest sentit, el maig del
curs passat es va presentar el projecte als alumnes
que aleshores feien cinquè i EI-5. De la mateixa
manera, aquesta tardor s’està començant a gestar
l’apadrinament per part dels alumnes de primer de
l’ESO cap als nens i nenes de segon de primària.
Marga Minguell
Mestra de Llengua de l’escola

Les lletres de la Rossita
o la màgia de l’aparició
de les lletres

H

i havia una
vegada una nena
que es deia Rosa.
Li van posar aquest
nom igual que la
seva àvia, i també perquè va néixer a la primavera. A la petita li deien
Rossita. La Rossita era una
nena molt xerraire i amable,
i també molt aventurera, li
agradava molt fer excursions i escoltar els sons de les
muntanyes, dels boscos i
dels ocells. I també li agradaven molt els contes, que
l’ajudaven a viatjar amb
la seva imaginació a països molt llunyans i conèixer personatges fantàstics
i misteriosos. Amb el pas del
temps va començar a adonar-se
que les paraules dels contes volien dir coses,
i que els sons que ella tenia dins la memòria es podien transformar en lletres, i que si
posava lletres, una al costat de l’altra, podia
formar paraules i les paraules frases, i les frases… tot allò que volgués! Quan va fer aquest
descobriment va demanar una llibreta al
seu pare i no va parar d’escriure lletres i lletres incansablement. En tenia tantes que va
haver de pensar a qui li podrien agradar i qui
les podria necessitar per entendre els contes. Així que va decidir anar a l’escola del seu
poble i regalar-les als nens petits que encara
no les coneixien. La Rossita es va anar fent
gran, ja no llegia contes, llegia novel·les, però
continuava escrivint lletres i lletres. I com
que a l’escola del poble ja les tenien, va anar
a regalar-les als pobles veïns. Ara la Rossita
és una àvia entranyable i continua escrivint
lletres per regalar-les a les escoles on hi ha
nens i nenes amb il·lusió per aprendre-les.

Laura Gual
Mestra d’Educació Infantil

Els joves i la lectura
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El divendres 25 de maig ens vam trobar 4 membres del consell de redacció de la revista SAK de
LLETRES amb 9 alumnes de 4t d’ESO. L’objectiu
era parlar de la lectura en general, o sigui, des
d’aquell moment ja llunyà en què els alumnes
encara no sabien llegir, però ja agafaven llibres,
els miraven i interpretaven les imatges fins ara
que s’han convertit en lectors i lectores. Això sí,
cadascú amb les seves característiques, gustos
i possibilitats.

vol acabar-lo, encara que no li agradi. Li agrada tenir
una opinió sobre el llibre, sigui bona o dolenta.

Havíem preparat tota una sèrie de preguntes per a què
amb total llibertat anéssim intervenint, tan sols un
petit fil conductor per deixar pas a la riquesa de la conversa. Reproduïm globalment les seves aportacions.

On, com i quan us agrada llegir?
Uns diuen al vespre, com també altres expliquen que
és el moment en què si agafen un llibre s’adormen o
les impressions produïdes per la lectura no els deixa
conciliar el son.

Com us considereu com a lectors/es?
Comença el col·loqui una alumna que diu que llegeix
bastant, que s’enganxa amb facilitat a la lectura i que
troba el moment per anar llegint el llibre escollit.
Uns altres companys opinen que si un llibre no
els agrada el deixen i després tornen a provar.
També hi ha qui explica que una vegada escull un llibre

Opinions de tot tipus, ja que també s’apunta que
depèn de la situació personal del moment i hi ha qui
comenta que no pot tornar a agafar un llibre que en
el primer moment va deixar perquè no li agradava.
Un company afegeix que com a lector, troba en la
lectura el moment de la desconnexió, i a més, sempre
que comença un llibre, li agrada acabar-lo.

Els caps de setmana és l’opció de molts altres.
De fet, tots comenten que a l’estiu llegeixen més i que a
l’hivern,durantelcurs,nomésquedatempsperalsllibres
que demana l’escola.”Puc llegir-me 8 llibres en un estiu”.
Un noi afegeix, tot depèn dels interessos, el temps es
pot trobar.
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Recordeu algun moment o moments que hagin
determinat canvis en el vostre procés de lectura?
De petit no llegia gens, però quan vaig llegir Harry
Potter a 3r de Primària em va agradar molt, vaig llegir tots els llibres d’aquest personatge i val a dir, que
em va agradar més el llibre que la pel·lícula. A partir
d’aquí, crec que va néixer la meva afecció lectora.
Un company afegeix, a mi em va passar el mateix i després del Harry Potter vaig passar a llegir altres llibres
semblants. Més endavant vaig llegir El senyor dels
anells i pot dir-se que em vaig enganxar a la lectura.
Abans de tot això, només llegia còmics per després
passar a la fantasia. I de la fantasia a novel·les diverses
i llibres per pensar.
Podeu definir l’estil?
Comenten que des de l’adolescència s’han aficionat a
la novel·la negra, als llibres de fantasia, de misteri,...
A altres, els agraden els llibres reals, els testimonials,
les biografies,... Un dels nois explica que de petit els
pares li recomanaven llegir, però ell es quedava amb
els còmics i poc més. A 3r /4t d’ESO la cosa canvia i a
partir de començar un tipus determinat de lectura
i escoltar un tipus determinat de música, ha decidit
buscar les fonts corresponents per augmentar coneixements i tot això ha provocat que ara s’interessa per
llibres d’idees polítiques, d’assaig,etc.
Us costava molt llegir?
Hi ha qui comenta que de petit li costava molt i ara el
que li costa és trobar el llibre adequat.
El llibre fa el lector. Un ha de decidir el llibre a llegir
i aquest li ha d’agradar. Per a aquest noi la lectura és
un divertimento. La lectura no t’ha de venir imposada,
has de llegir el que t’agradi.

Però hi ha companys que pensen que la lectura no és el
100 % lúdica. Per exemple, llegint el Codi da Vinci una
noia constata que va aprendre molt i al mateix temps
s’ho va passar molt bé. Tots els llibres ensenyen coses.
Passem a parlar de la lectura de llibres a l’escola.
Alguns treballs que et fan fer després de la lectura
d’un llibre a l’escola creiem que fan perdre molt valor
a aquella lectura.
Es comenta per part dels adults que els treballs obligatoris han aportat un enriquiment lector a tots els
alumnes i han provocat el coneixement de diferent
temes i diferents tipus de lectures; ara bé, per als
alumnes ha comptat prioritàriament l’aspecte de
l’obligatorietat sense considerar que tot això ha deixat un pòsit.
Es fa difícil compaginar el gust per la lectura amb el
que requereix l’aprenentatge lector.
Passem a la pregunta que havíem preparat.
Sabríeu dir un aspecte positiu i un millorable dels
dos tipus de lectura majoritària a l’escola: biblioteca
(lectura d’elecció personal), i lectura relacionada
amb alguna àrea i de caràcter obligatori?
Alguns llibres que ens van fer llegir al llarg de la
Primària no ens van agradar gens. Podríem dir que hi
ha un decalatge entre els llibres escollits i els llibres
que volien llegir els alumnes.
Els agrada o els interessa llegir a classe un llibre
escollit entre tots després d’un col·loqui sobre les
característiques de les obres presentades. Creuen
que ha faltat col·loqui al llarg dels anys després de la
lectura d’un llibre.
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Fer preguntes diverses sobre el llegit o posar preguntes en una prova, demanar comentaris de text... fa que
per a uns es concentrin més en la lectura i per a altres
els resti interès.
Val a dir que als que estem aquí a tots ens agrada bastant
llegir, però hi ha molts companys nostres que només
llegeixen a partir dels treballs que l’escola els demana.
Com més diverses siguin les opcions dels treballs a
demanar millor.
Com sempre, n’hi ha que no els han agradat gens les
propostes i altres que les han trobat molt interessants.
El zoo d’en Pitus comenten que a tots els va agradar molt.
Alguns a partir del llibre Marina els ha agradat llegir
obres de Carlos Ruiz Zafón. A un alumne el va “traumatitzar” llegir El gos salvatge. Els gustos són molt
diversos i avancem en la conversa.
D’on traieu els llibres? Comprats? de casa? de la
biblioteca de l’escola? d’una biblioteca pública?
La majoria contesten que de casa.
Quines recomanacions teniu presents?
Algú ens diu que d’aquella/es persona/es que els han
aconsellat alguna vegada i els ha agradat el llibre recomanat. Altres s’apunten a la idea.
També, els pares, els avis, els amics i fins i tot de l’Agrupament escolta.
Heu tingut l’oportunitat de parlar amb algun
escriptor? Que n’heu tret?
L’autora d’un llibre llegit pels alumnes va venir a l’escola i
van poder parlar amb ella. A més, algun noi té escriptors
a la seva família i per tant hi ha pogut parlar. De tots ells
n’han tret bones informacions i impressions.

En quina llengua/llengües llegiu?
Hi ha gustos per a tot, però és interessant constatar que
hi ha algun alumne que llegeix en les tres llengües, així
com alguns comenten que intenten llegir en la llengua de
la versió original si veuen que se’n sortiran. També cal dir
que la majoria es mou entre el català i el castellà.
Estem acabant i comenten la importància de les illustracions dels còmics, fins i tot en els diaris i un
alumne comenta que la il·lustració d’un llibre ajuda
molt, fins al punt que pot decantar el plaer provocat
per aquella lectura.
Tot i haver allargat l’estona, hem d’acabar la tertúlia
conscients que podríem estar parlant molt més perquè ja veieu que no hem fet ni un tast dels nous llibres que estan arribant al mercat, els digitals. Ja ens
hi dedicarem un altre dia, tanmateix la conversa ha
estat molt interessant i a tots, participants i lectors de
l’article ens pot ajudar a pensar una mica més en què
representa la lectura per als joves.
Dolors Albós, Rosa Angurell, Cristina Casabona i Joan Miró,
de l’equip de redacció
Nico Auger, Roger Bisbe, Martí Clua, Anna Eastwood, Elena
Escolar, Joan Izquierdo, Jordi Papiol, Pau Rull i Mireia
Tolosa, alumnes de 4t d’ESO del curs 2011-12
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Presència d’autors a les aules
o com fer que els protagonistes
de la lectura, l’autor i el lector,
parlin de llibres
Quan llegim un llibre a classe,
sovint ens fem preguntes. Es deu
tractar d’una història autobiogràfica? En qui es deuria inspirar
l’autor? Com es deu haver documentat l’autor per descriure tan
bé aquell ambient... Moltes vegades aquestes preguntes es queden en aquest punt. Però algunes
vegades troben respostes. No les
que el sentit comú ens pot suggerir sinó les que el mateix autor
ens pot donar.

tar amb la Lolita Bosch a l’escola
per poder parlar d’aquesta història
dramàtica, que tracta la violència
de gènere en l’entorn familiar. Per
altra banda un curs més hem participat en el projecte de novel·la
negra organitzat per biblioteques
de Barcelona que ens ha permès
llegir la novel·la El lloro que parlava massa de Jordi Sierra Fabra.
L’activitat acaba amb una tertúlia
amb l’autor a la biblioteca Jaume
Fuster de Gràcia.

Poder escoltar un escriptor explicant el perquè va escriure aquella
història o en qui es va inspirar per
crear els personatges protagonistes
és una experiència molt enriquidora. És evident que a l’escola, des
de petits, els nois i noies llegeixen
obres d’autors d’aquí i estrangers,
antics i contemporanis. Quan és
dóna la circumstància que l’autor viu a casa nostra i és viu, tenim
l’oportunitat d’escoltar-lo a la ràdio
o a la televisió. I algunes poques
ocasions podem parlar amb ell a
l’escola o en un entorn proper.

Totes dues trobades amb autors han
estat molt interessants. A continuació recollim algunes de les valoracions que han fet alumnes de tercer
d’ESO que hi han participat:

En aquest article parlarem de dues
experiències que han viscut els
alumnes de tercer d’ESO. Per una
banda han llegit la novel·la M de
Lolita Bosch. La Institució de les
Lletres Catalanes ens ofereix la possibilitat de portar alguns autors a les
aules i aquest any hem pogut comp-

Conèixer un autor del qual hem llegit
un llibre és una cosa inaccessible per
a molta gent. Abans, nosaltres formàvem part d’aquest grup. Ara ja podem
dir: Conèixer un autor? Sí, jo n’he tingut l’oportunitat. He tingut l’oportunitat d’estar a prop d’un cap que mai descansa, un cap amb idees que van i que
vénen. Idees que prosperen fins a convertir-se en llibres. Llibres que, al final,
ens ensenyen i ens formen. D’alguna
manera, el fet de conèixer escriptors
deixa apropar-nos una mica més a les
persones, que vulguem o no, ens marquen amb les seves històries.
No es pot negar que en un principi
sobta el fet que un autor sigui una

persona tan natural com nosaltres.
És cert, s’havia creat un estereotip.
Ens pensàvem que eren persones
tímides, vergonyoses, i que en definitiva escrivien per expressar amb lletres el que no podien expressar amb
paraules. Però això no és veritat.
L’escola ens ha donat l’oportunitat
d’adonar-nos que els escriptors són
persones plenes de vida, que en entrar
en un lloc es nota la seva presència.
Mireia Campos i Núria Gallifa

Tenir l’oportunitat de poder conèixer l’autor dels llibres que llegeixes
és interessant. Crec que en general és així perquè quan llegeixes
un llibre l’estil el pots atribuir a un
escriptor imaginari, però en canvi
pots canviar el teu punt de vista
quan el coneixes. A més, pots fer-li
preguntes personalment i això és
molt bo perquè l’escriptor és l’única
persona que pot contestar preguntes en relació als sentiments que
l’han inspirat a l’hora d’escriure
Patrícia Soler

Considero que és una gran experiència ja que sempre que hem realitzat
una xerrada, l’autor s’ha mostrat

no, és molt interessant, ja que aquest
acte ens permet intercanviar opinions
i pensaments. Ens permet descobrir
una part profunda del llibre que simplement llegint-lo no es veu. Parlem
amb el cor i el cap del llibre.
Areia Estibaliz i Malena Ibarz

Jo crec que poder conèixer els autor
s dels llibres que llegim és una experiència molt fructífera, ja que en pots
conèixer el caràcter, la vida i la manera
de pensar, i també pots saber què
pensava quan escrivia el llibre, amb
quina intenció el va fer. A més ens pot
donar consells per escriure nosaltres.
Jesús Ligero

interessat per nosaltres, i ha procurat
respondre totes les nostres qüestions.
La conferència que mai oblidaré
serà la que vàrem tenir amb en Jordi
Sierra i Fabra ja que aquest és un
autor molt peculiar i ens va enfocar la conferència des d’un punt de
vista molt diferent als anteriors. Es
va mostrar proper a nosaltres, i ens
va explicar la seva vida com si fos
una de les seves novel·les.
Maria Basté

És una experiència molt emocionant
perquè et permet conèixer el llibre,
així com l’autor, que et soluciona
dubtes i t’explica en quin moment o
com va fer la seva obra .
Íñigo Real

Eren les 11.00 del matí. Els de la
meva classe estàvem a la biblioteca
Jaume Fuster on al cap d’uns minuts
tindríem el privilegi de parlar amb
en Jordi Sierra, l’autor del llibre El
lloro que parlava massa, que havíem
llegit a l’escola.
El fet de poder parlar amb l’autor
d’un llibre, sigui un llibre de l’escola o

Ell que més em va sorprendre de l’autor és que en algun cas ens preguntava quines parts dels llibre fallaven o què creiem que podria afegir.
Això em va impactar i va fer que
poguéssim participar-hi.
Joan Galbas

Durant aquest curs hem tingut el
plaer de poder veure i parlar amb
els autors de dos llibres. Berta Mir
Detectiu: El lloro que parlava massa,
de Jordi Sierra i Fabra; i M de Lolita
Bosch. Tant l’un com l’altre ens van
explicar la seva trajectòria i en Jordi
els moments que ningú altre ens
podria haver explicat, com ara que
de petit a casa seva eren pobres i no
podia comprar llibres. Evidentment
els seus pares no volien que fos escriptor i va utilitzar la seva fama musical
per començar a escriure. La Lolita
va venir a l’escola i ens va explicar
les diferents ONG en les quals participa. Tots dos van ser fantàstics i
va ser una experiència inoblidable.
Mar Balibrea

Crec que conèixer els autors és una
experiència molt enriquidora, ja
que per molt que imaginis o intueixis perquè l’autor tracta determinats temes durant la història, quan
el coneixes tens la resposta, saps la
seva manera de pensar, de treballar,
d’idear històries per als seus llibres,

i sobretot pots conèixer gent que té
molta cultura, i per tant que tenen
criteri i una forma bastant interessant d’entendre tot el que passa.
Arnau Martorell

Jo crec que és molt bona idea poder
conèixer els autors dels llibres que
hem llegit a l’escola ja que podem
preguntar directament alguns dubtes que ens hagin sorgit al llarg de la
lectura del llibre.
Quan era petita i no anava en aquesta
escola també vaig poder disfrutar l’experiència de poder conèixer autors de
llibres que llegíem. Recordo aquesta
experiència, ja que em va impactar
molt poder parlar amb la persona
que havia escrit el llibre que jo llegia i
que tant m’havia agradat.
Mariona Asensio

És bo que els autors dels llibres que
els nens llegeixen a l’escola vinguin a
conèixer els nens i comentar el llibre?
Moltes escoles a les hores de classe
de llengua, tant a català com a castellà i algunes d’anglès llegeixen uns
llibres que possiblement després acabaran llegint a casa per fer al final
un treball sobre el llibre que han llegit. Però en algunes escoles també el
que fan és llegir el llibre i una vegada
llegit o potser quan encara estan per
la meitat o a vegades quan encara
ni hi arriben, organitzen una trobada amb l’autor. En aquesta trobada l’autor explica el llibre i com
el va escriure i com ho va viure però
també els nens poden fer-li preguntes
sobre el llibre, la seva vida o alguns
consells per escriure llibres com ells.
Aquesta trobada és bona per als
alumnes perquè poden conèixer la
vida de l’autor, tot i així, sempre hi
ha algú que s’avorreix, però això és
un cas entre molts, suposo.
Laura Riau

Enric Codina
Mestre de Llengua de l’escola

11

ha de recollir aspectes concrets del pla de Lectura, i al
mateix temps el Pla de Lectura no pot defugir la base
que sustenta l’existència d’un PLC.
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L’aprenentatge de la
lectura a l’escola

EL PLA LECTOR DE L’ESCOLA SADAKO
En començar el curs 2008-09, des del Departament
de Llengües es va recuperar una idea ja existent i
vam donar forma al projecte d’elaboració d’un Pla de
Lectura a l’Escola Sadako. Partint dels documents de
què disposàvem, es va revisar la feina que es feia, es va
parlar amb els equips de forma molt directa i clara i
finalment es va redactar un Pla Lector que és la base
del treball dels diferents equips de l’escola.
Socialment, en els darrers anys s’està parlant del concepte de Pla Lector com a una eina necessària en les
escoles en el futur. Contínuament apareixen notícies als
mitjans sobre les competències dels alumnes en aquest
camp, sobre la baixada de nivell, sobre com el tipus de
societat en què vivim incideix directament en la competència lectora dels alumnes o en sentit invers respecte de
com els canvis socials demanden noves habilitats lectores en els nostres alumnes. En aquest context la nova llei
d’educació recull un seguit de propostes i modificacions
que toquen de ple el concepte d’aprenentatge de la lectura, tot fent esment de conceptes com el de dimensió
comunicativa i plurilingüe de la llengua.
De fet quan s’esmenta que en els propers anys els centres hauran de disposar d’un Pla de Lectura, es posa al
mateix nivell del que podria ser el Projecte Lingüístic
de Centre. Tots dos documents tenen lligams interns
evidents i es relacionen en punts molt concrets. El PLC

D’un temps ençà s’ha lligat el concepte de Pla Lector
a tots els projectes endegats per tal d’afavorir que els
nens i les nenes llegeixin més. També caldria tenir
en compte el fet del tractament diferenciador de la
lectura en les llengües estrangeres i els diferents
estats d’aprenentatge pels quals passa l’aprenent
al llarg del seu procés d’adquisició d’una llengua
estrangera. Aquests mecanismes específics d’assoliment de comprensió i producció fan que s’hagi
de dissenyar un pla estratègic de lectura en llengua
estrangera dins del pla lector de l’escola amb l’objectiu de millorar la competència lectora i alhora
motivar els aprenents a gaudir d’una lectura alternativa a la que dóna la llengua materna.
LA LECTURA COM A EINA NECESSÀRIA
PER ALS APRENENTATGES
Som conscients que l’educació ha de garantir el desenvolupament de les competències necessàries per
funcionar adequadament en la societat del coneixement. En aquest sentit la competència lectora ha estat
sempre una eina bàsica en l’aprenentatge a l’escola. Es
pot justificar amb arguments diversos. En primer lloc,
els coneixements de les diferents àrees es desenvolupen en gran mesura de forma lingüística. En segon
lloc, una gran part dels coneixements s’obté a través
dels textos escrits. Finalment, les diferències que
s’observen en el domini de la competència lectora són
d’alguna forma un indicador del futur educatiu dels
infants, i és força evident que hi ha una relació estreta
entre competència lectora i progrés en l’adquisició del
currículum escolar.
Si la competència lectora ha estat des de sempre una eina
imprescindible per a l’aprenentatge escolar, adquireix
encara més importància actualment, en el context de la
societat de la informació i del coneixement. Tot i que s’insisteixi a donar a la cultura audiovisual un paper important en els nous models d’aprenentatge, no és menys cert
que la competència lectora és un element decisiu d’integració en la societat en què vivim i que podem analitzar
des del nou concepte d’alfabetització. Aquest terme i el de
competència lectora han anat canviant al llarg del temps
i especialment ara: la informació de la qual disposem és
immensa, han canviat els suports amb què es presenta

i encara es preveuen canvis més importants en el futur.
Com a conseqüència, canvien les formes de llegir, com
ara les que poden anar associades a la lectura de textos
digitals (elements associats, pàgines en xarxa, poder de
les imatges...). Aquest escenari nou demana un desenvolupament de capacitats lligades a la recerca d’informació,
amb la seva selecció i el seu tractament.
Ens trobem, per tant, amb la idea de l’aprenentatge
continu. La competència lectora, com d’altres, ha de
permetre que les persones puguin aprendre de forma
autònoma en els estadis primers del seu procés d’aprenentatge, però també al llarg de la seva vida. És necessari, també, que les persones puguin transformar la
informació en coneixement i, a més a més, compartir
aquest coneixement amb els altres.
LES FUNCIONS DIVERSES DE LA LECTURA
Més enllà d’altres utilitats, distingim tres funcions
bàsiques de la lectura:

1 Saber llegir, és a dir, la capacitat d’entendre i interpretar textos d’una dificultat progressiva.

Llegir per entendre o el que és el mateix la capaci-

2 tat de manipular la informació que ens arriba de
forma efectiva.

3 Gust per llegir, és a dir, l’assoliment d’un hàbit que
ens permet gaudir de la lectura.

PERÒ, QUÈ ÉS LLEGIR?
Llegir és una activitat cognitiva complexa, que té com a
finalitat comprendre i interpretar textos escrits de diferents tipus i intencions. El procés de la lectura és interactiu, ja que el lector és un subjecte actiu que dóna significat al text quan l’interpreta i el relaciona amb el que sap.
Llegir no és sinònim de dir el que un text diu. Interpretar
correctament un text, llegir-lo, implica pensar en allò
que l’autor volia transmetre i els mitjans de què es dota
per aconseguir-ho, implica pensar en allò que nosaltres
veiem i el que es pretenia que manifestés.
Llegir és una manera d’interpretar i reproduir la realitat que envolta els infants, amb l’objectiu de compartir
aquesta visió amb els altres. Per aquest motiu és molt
important que acompanyem els infants en aquest procés i els ajudem a construir la visió del món i de la vida
que es va generant lectura rere lectura.

QUAN LLEGIM A L’ESCOLA?
La major part de les activitats que es fan a l’escola es
basen en la lectura i l’escriptura. A l’escola no es realitzen estrictament activitats de llegir i d’escriure, sinó que
s’aprenen maneres de llegir i d’escriure que tindran un
impacte determinat en la formació intel·lectual de l’individu i en l’ús que podrà fer posteriorment d’aquests
aprenentatges. El que resulta important és el fet que els
alumnes aprenguin no tan sols a solucionar les activitats
de lectura que es proposen, sinó que aprenguin a transferir el que han après a d’altres situacions en què es tracta
de llegir un text no preparat especialment per a entendre’l o utilitzar-lo d’alguna manera.
Ja des de l’ Educació infantil els nens comencen a reconèixer les vocals i algunes consonants i al llarg del Cicle
Inicial de Primària, la majoria acaben de completar el
coneixement de la totalitat d’elements que necessiten
per a la descodificació de la llengua escrita. Però segons
el que hem vist fins ara, aquestes destreses no són ben bé
llegir. Cal encara un llarg camí, que inclou els cursos de
l’educació secundària, en què els nostres alumnes aniran
adquirint habilitats que els permetran de llegir qualsevol
tipus de text, sigui quina sigui la seva intenció lectora.
Per tant des de l’escola hem de proposar textos escrits
cada vegada més complexos, (sense oblidar que siguin
significatius), fet que implicarà l’aprenentatge de
noves habilitats de lectura. Es pot aprendre i ensenyar
a llegir al llarg de tota l’escolaritat. Tanmateix, llegim
de forma distinta textos de tipologia diferent: un diari,
una revista, una novel·la, un e-mail, etc. Malgrat la
diversitat del text, el lector és un subjecte actiu que
dóna significat al text en la seva forma d’interpretar-lo,
contextualitzar-lo i alhora a mostrar la capacitat de
relacionar allò que sap amb allò que entén.
Marga Minguell i Enric Codina
Caps del Departament de Llengua de l’escola
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L’entrevista
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Oblit Baseiria. El dijous 14 de juny, a mig matí, ens

reunim al jardí de la Casa Anita. La nostra visita és per comentar
amb l’Oblit, la creadora d’aquesta llibreria, el seu treball i el món
dels llibres. Comencem parlant de la importància d’aprendre a llegir
bé i, en cas d’observar o descobrir alguna dificultat per aconseguirho, el valor que té un bon assessorament i ajuda. Després la persona
podrà llegir més o menys, però tindrà la base assegurada.

Quants anys fa que vas fundar la
llibreria? Quina idea et va portar a crear-la?
Fa set o vuit anys. Venia del món
editorial, havia treballat a l’editorial Columna quan era independent i posteriorment tres anys a
Planeta. Sempre havia tingut interès pels llibres il·lustrats i anava
notant que no m’entusiasmava la
feina que feia. Això i arribar als 40
anys va ser decisiu per qüestionar-me el canvi. Un amic m’havia
dit “als 40 anys t’has de plantejar
el canvi” Ho vaig pensar, vaig parlar-ne amb la meva mare i la resposta fou que si volia obrir un restaurant potser no era bona idea,
però una llibreria pensant que ella
havia treballat a la llibreria ONA i
que la meva formació professional
sempre havia estat lligada al món
del llibre va dir: “tira endavant”
Amb una petita herència rebuda
en morir una tieta vaig posar fil a
l’agulla al nou projecte. “He treballat molt, m’ha costat molt”, per
això em sorprèn quan alguna persona vol muntar una llibreria sense
venir d’aquest món.
El nom ve d’una altra botiga, oi?
Buscava un local prop de casa que em
permetés anar-hi caminant o amb
bicicleta i vaig trobar una merceria

on també brodaven mocadors que
es deia “Casa Anita”. Tenia botiga i
vivenda i me la vaig quedar. El rètol,
de fusta i molt ben pintat, el vaig conservar i en canviar de botiga i passar
del carrer de Santa Eugènia a l’actual
he mantingut el nom.
Qui acostuma a entrar més a la
llibreria?
Els nens petits vénen amb els
pares, però sobretot vénen adults,
per comprar llibres per als nens i
també molts il·lustradors i escriptors. (Mentre parlem una noia
està fent pràctiques a la llibreria
del màster de Literatura infantil i
juvenil de la UAB). Els adolescents
i els joves no acostumen a entrar,
potser van al FNAC o a botigues
especialitzades en còmics, però
aquí que estem especialitzats en
els àlbums, no gaire. En aquestes
edats es dediquen més a l’esport
o bé al món de les noves tecnologies o altres… Això no vol dir
que no llegeixin, perquè bé van a
les biblioteques. Senzillament és
un espai que no han fet seu per
entrar i mirar. Hi ha nens que
“han crescut a la botiga”, tot i així
quan arriben als 14, 15, 16 anys no
hi entren per com són ells, no per
l’interès més o menys gran envers
la lectura.

Organitzeu algun tipus d’activitat per als lectors i lectores?
Per a mestres, sí. Ens trobem que
molts mestres tenen clar el llibre
de narrativa, però no tant l’àlbum.
Per això vam crear un grup de mestres que ens reunim un dimarts al
mes per treballar l’àlbum il·lustrat
com a gènere literari. Un grup de
nens, no, tot i que pares m’ho han
demanat. Potser es podria aconseguir un grup de nois i noies d’onze,
dotze i tretze anys…però encara és
un projecte a les beceroles.
Aprofito per dir-vos una opinió
personal. A l’escola gairebé és
millor que no llegeixin que no pas
que llegeixin segons què. No s’hi
val llegir per llegir, potser són més
feliços xutant una pilota...

“Si no llegeixen
ells, cal que llegim
els mestres”
(A la tertúlia amb alumnes, que
s’ha reproduït en aquesta revista,
els nois i noies comentaven que la
lectura a l’escola malgrat la motivació la viuen força com a obligació.
Tanmateix més endavant reconeixen el valor d’haver llegit determinades obres.)
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L’Oblit creu que si no llegeixen ells,
cal que llegim els mestres. Ajudemlos a descobrir nous mons. Llegim
en veu alta, llegim fragments entre
tots, fem que la lectura es converteixi en una activitat participativa
interessant.
La biblioteca escolar ha de ser molt
acurada en la tria de llibres. Les
biblioteques públiques poden i han
de ser més diverses per atendre tot
tipus de lector, per a tot tipus d’objectius. Penseu que hi ha llibres
molt dolents...
Quins gèneres literaris podem
trobar a la vostra llibreria?
L’àlbum il·lustrat és un gènere i aquí
en tenim una secció molt important,
també tenim una bona secció de
rondalles, de llibres per a nens petits,
de coneixements i de cançons per
a nanos. No els tenim ordenats per
edats, segurament la raó ve donada
per la meva procedència del món
editorial i ho vaig fer com jo coneixia els llibres. També disposem d’un
fons de narrativa juvenil i actualment comptem amb uns quants llibres per a adults.
Què creus que influeix en la
formació d’un bon lector?
No crec en allò tan famós que si

et veuen llegir, llegiran, n’hi ha
que ho fan i n’hi ha que no. Cal
explicar molts contes als nens,
i llegir-los molt llibres quan ja
són més grans. Els agrada i com
a pare dónes una gran oportunitat al teu fill. Fins als 11 anys cal
fer-ho; encara que no li agradi
llegir, sabrà ordenar una redacció, un text i tindrà un discurs
correcte...

“Llegim en veu alta,
llegim fragments
entre tots,
fem que la lectura
es converteixi
en una activitat
participativa
interessant”
L’oferta de títols es correspon
amb la demanda?
Hi ha molts títols; és un problema
de procés editorial. Moltes llibreries aposten per donar preferència a les novetats. Penso que s’ha
de disposar sempre de llibres de
fons, d’aquells que són i seran
bons llibres per a qualsevol lector. I és important la selecció, una
determinada selecció defineix la
singularitat de la llibreria.

“Cal explicar molts
contes als nens,
i llegir-los molt
llibres quan ja
són més grans”
Teniu a la venda libres en diferents llengües?
Tenim algun llibre en francès,
àlbums il·lustrats també en anglès,
però els bons llibres al final, s’acaben traduint. Ara, hi ha menys llibres en català.
És un tema editorial i econòmic. El
món editorial en castellà és molt
important, va pràcticament darrera de l’anglès, i el català, només
es ven aquí. A banda, hi ha poques
llibreries especialitzades en públic
infantil i si un editor fa llibres els
ha de col·locar i a vegades no hi ha
suficient mercat.
Què en penseu de l’esclat de
la literatura juvenil de gènere
fantàstic?
Hi ha bons i mals llibres, però és
un gènere. Quan comences a llegir
normalment esculls gènere fantàstic i novel·la policíaca. Fa uns anys
no hi havia llibres diferenciats
per a nois i noies i ara sí, igual que
passa en el camp de les joguines.

“Fa uns anys no hi havia llibres
diferenciats per a nois i noies
i ara sí, igual que passa en
el camp de les joguines”
Tot i semblar contradictori amb el món actual, això és
el què hi ha.

16

Compteu amb un públic fidel?
Sí, actualment hi ha força client fidel i que li agrada
passar una estona a la llibreria quan ve a comprar o
senzillament això, passar una estona.
Oblit, què en penses del llibre digital?
En el camp i especialització de la meva llibreria de
moment no té cap presència, ja que és difícil reproduir
un àlbum en format digital. Fixem-nos en les formes,
cada llibre és diferent: apaïsats, quadrats, en forma
d’acordió... en les enquadernacions, en les textures dels
papers... L’àlbum passa a ser un objecte artístic. Però el
temps ja dirà… tot va molt ràpid en aquest camp.
Per altra part, el llibre digital té uns usos molt bons ,
però no oblidem que encara és barat el paper i podem
trobar obres interessants per llegir en qualsevol lloc, és el llibre de
butxaca.
Hem passat una llarga estona
molt agradable i a l’Oblit comencen a necessitar-la. Agraïm les
seves paraules i el temps que ens
ha dedicat. Ara només ens queda
fer la transcripció de la conversa i
engrescar les famílies a passejar i
mirar àlbums i llibres per aquesta
bonica llibreria. O potser ja la
coneixen...
Rosa Angurell i Dolors Albós
Membres de l’equip de redacció
Maria Sansalvadó
Mare d’alumnes de 2n i 6è de primària i d’ESO4

Un itinerari literari
Visita a alguns dels escenaris
de la novel·la Marina de
Carlos Ruiz Zafón
Seguint el pla lector de l’escola, a ESO1 una de les obres recomanades per llegir és Marina de Carlos Ruiz Zafón. La trama de la novel·la
passa a la Barcelona de 1980. Óscar Drai , el protagonista , passarà
un seguit d’aventures que marcaran la seva joventut i determinaran en gran part la seva vida, aventures terrorífiques fora de tota
lògica i properes a la bogeria que embolcallaran una de les històries
d’amor més boniques, tal com es pot llegir a la contraportada de la
novel·la.
Aquestes aventures tenen lloc, principalment, en els barris de Sant
Gervasi i Sarrià, barris molt propers a la nostra escola. El fet que alguns
dels escenaris per on transcorren les accions de la novel·la (el col·legi
Sant Ignasi, la pastisseria Foix, el bar Víctor, el cementiri de Sarrià, el
Passeig de la Bonanova, l’Avinguda del Tibidabo...) fossin tan propers
geogràficament a l’escola i coneguts per a molts, ens va motivar a tirar
endavant un recorregut pels mateixos.
Que els nostres alumnes visitessin els mateixos escenaris que s’havien
trobat a la novel·la i que poguessin rellegir diferents fragments en el
mateix escenari, ara, de la Barcelona del 2012, era una activitat que
la vèiem molt engrescadora, a la vegada que crèiem que ens ajudaria
donar un significat més ampli a la lectura de la novel·la.
Als alumnes se’ls va proposar un guió de treball, que incloïa la lectura
d’alguns fragments davant de l’escenari del fragment, el dibuix del
recorregut i la fotografia dels llocs visitats, amb una reflexió respecte
de la tria de l’escenari.
El recorregut el vam portar a terme un matí de juny del curs passat i en
tornar a escola vam recollir les opinions dels alumnes. Us en presentem algunes d’ elles:
La sortida és molt llarga i ens hem cansat força. Però era interessant per
poder observar i fotografiar els escenaris de la novel·la. Jana
M’ha agradat molt la sortida perquè era com si estigués dins del llibre, però
ha estat massa llarga. Valentina
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El que m’ha agradat més ha estat la pastisseria perquè tenia un flaire
molt especial. Ada P.
L’edifici del col·legi on s’ambienta l’internat de la novel·la és preciós. Pol C.
El col·legi Sant Ignasi és senzillament espectacular. M’hauria agradat
veure l’hivernacle de la novel·la però ja hem vist que no existeix. Nil
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Al col·le m’he pogut imaginar l’Òscar sortint de l’internat. Àngels
M’ha agradat pensar que la història passa en els llocs que hem
trepitjat. Abril
El cementiri és un lloc tranquil i trist que convida a reflexionar sobre
la mort. Tomàs
M’ha sorprès que el cementiri de Sarrià fos tan gran.

Guillem

M’ha agradat tota la sortida però el que més ha estat poder experimentar el que van viure l’Òscar i la Marina al cementiri de Sarrià.
M’ha agradat anar al cementiri perquè hi havia estat i et vénen moltes
idees i records al cap. Joan
Ara conec un barri que no havia vist mai.

Jaume

M’ha encantat veure les cases que recordaven la de Marina i Germán.
Alex C.

A mi aquesta sortida m’ha inspirat per fer una història amb una casa
plena de flors. Renata
He visitat llocs que m’han fascinat, com el palauet de Sarrià.

Berta

M’ha agradat la sortida i posar-me a la pell dels personatges. Alex H.
En aquesta sortida m’he cansat molt per la calor, però ha estat divertida
i interessant. Alex T.
Llegint les valoracions és veu l’impacte positiu que va tenir la sortida i l’element motivador que va aportar a la lectura. Pensem que
tota activitat que sumi en aquest sentit cal ser acollida amb estima.
I més si pensem, com pensem, que la lectura és el camí cap al coneixement i cap a la llibertat.
Com deia Daniel Pennac en el seu llibre Com una novel.la:
“El verb llegir no admet l’imperatiu. Aversió que comparteix
amb alguns altres: amb el verb “estimar”... amb el verb “somniar”...
Sempre es pot provar, és clar: Proveu-ho:
-“Estima’m”
- Somnia!
- Llegeix! Vinga, llegeix...
Josep Maria Vives
Mestre de Llengua de l’escola

Visions polièdriques
Han canviat els hàbits de lectura
amb l’aparició de nous dispositius digitals?
En aquest número de la revista dedicat a la lectura, ens hem qüestionat respecte a l’entrada dels nous
suports electrònics en els hàbits de lectura. Per això hem preguntat a les famílies de l’escola si llegeixen amb llibres de paper o amb nous dispositius i el perquè.
Podeu veure els gràfics que corresponen a les diferents
preguntes formulades:
UTILITZES UN DISPOSITIU DIGITAL
PER A LLEGIR?

AMB QUIN SUPORT LLEGEIXES
HABITUALMENT ELS LLIBRES?

SÍ

Llibre electrònic / iPad / Spartphone

NO

Llibre de paper

0%
6%

Ambdos
Cap

18%

43%

57%

76%
AMB QUIN SUPORT LLEGEIXES
HABITUALMENT LES REVISTES?

AMB QUIN SUPORT LLEGEIXES
HABITUALMENT ELS DIARIS?

Llibre electrònic / iPad / Spartphone

Llibre electrònic / iPad / Spartphone

Llibre de paper

Llibre de paper

Ambdos
Cap

66%

6%

Ambdos

6%

Cap

22%

3%
23%

34%

40%
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20 Finalment hem formulat una tercera pregunta
més oberta:

INDEPENDENTMENT DEL TEU MITJÀ
HABITUAL DE LECTURA, PREFEREIXES
PAPER O ELECTRÒNIC I PER QUÈ?
de la qual hem seleccionat aquestes respostes:
Sens dubte, paper. Sentir el gruix de l’objecte, mirar-ne i
remirar-ne la portada i la contraportada, poder subratllar-lo, fer-hi anotacions, deixar-hi el punt allà on pares
la lectura... És una companyia càlida, tangible, acolorida: un preciós complement comparable a una joia que
duus de gust i un amic incondicional que es deixa acaronar, transportar, regalant-te la vista i l’esperit sense
cansar-te els sentits. No importa si pesa, ja que és com
les mantes, que més sembla que t’abriguen com més
pesants són. Irradia calidesa i omple de vida els prestatges, on el pots contemplar com qui s’encanta davant
un quadre. I és que és una obra d’art per dins i per fora.

Faig servir el llibre electrònic per llegir novel·les, sobretot quan viatjo o vaig en metro. En canvi prefereixo el paper
si haig de llegir alguna cosa que requereix concentració.

De moment, prefereixo el paper. Fa uns mesos, vaig
intentar fer el pas al llibre electrònic. Aprofitant l’avinentesa que m’havien regalat un ebook, em vaig comprar
un llibre per Internet, per estrenar-lo. Per començar, vaig
tenir un munt de problemes per carregar-lo… resulta que
hi ha diferents formats de llibres electrònics, i no tots els
lectors poden llegir tots els formats… (moc)… decepció.
Quan finalment vaig aconseguir el format que necessitava, vaig posar-me a llegir… Però resulta que era estiu i
que a l’exterior, amb la claror, la pantalla no es veia gens
bé… No vaig abandonar: la lectura diürna la vaig continuar en paper (llibre nou) i la nocturna amb l’ebook.
Quan llegia al llit era molt pràctic, perquè no tenia el pes
del paper a les mans. Però el problema va venir a meitat del llibre, quan ja estava totalment i absolutament
enganxada a la novel·la, i em quedava vàries hores llegint… de sobte, la pantalla quedava fosca… s’havia acabat la bateria! El primer cop, va ser com un déjà vu. recordeu aquells anys d’infant, quan llegies d’amagat sota els
llençols, i de sobte la mare obria la porta de l’habitació,

t’enxampava, i tancava el llum? …i et quedaves amb les
ganes de seguir viatjant amb les fantasies de l’autor de
la novel·la que tenies a les mans… Doncs el mateix. Però
quan un ja té una edat, fa una ràbia! En resum, que vaig
haver de canviar el lloc de lectura i situar-me a la vora
d’un endoll, per no patir més castracions nocturnes.

Electrònic. El motiu és que per motius de treball viatjo molt i és més lleuger i còmode que portar segons quins llibres molt gruixuts i pesats.

Segons el que vulgui llegir: paper per a llibres i
electrònic per a diaris, per l’agilitat d’anar endavant i enrere per totes les seccions del diari, per
exemple, cosa que en els llibres de lectura no cal.

Prefereixo paper perquè per la meva feina ja
estic tot el dia davant la pantalla de l’ordinador.

M’agrada més la lectura en paper. Estic massa hores
al dia davant de l´ordinador treballant i l´hora de lectura és per a mi un relax i m´agrada que sigui en paper.

Cada suport té els seus pros i contres. El paper té el
to “romàntic”, càlid i tradicional, mentre que el format
electrònic és més lleuger i accessible des de tot arreu.

Cada sistema té el seu moment i el seu ús. El llibre electrònic és molt còmode per a narrativa i
ocupa molt poc espai. Per llegir documentació tècnica o amb molts gràfics com revistes i/o diaris,
millor una tablet mitjaneta amb pantalla a color.

Durant els dies de treball prefereixo llegir en un
mitjà electrònic perquè disposo de poc temps lliure i

es fàcil de fer-hi una ullada ràpida. Els caps de setmana, que disposo d’una mica més de temps lliure,
m’agrada llegir en paper, passar les pàgines d’un
bon llibre i repassar una i altra vegada el diari, retallar la pàgina de la cartellera, fer els encreuats ....

Electrònic: per comoditat, cost i sostenibilitat.

Papel. Siempre está disponible, no necesita iniciar, arrancar, recargar baterías, no se cuelga, no se
estropea. Además, si el libro es lo suficientemente
bueno, y te llega a emocionar, puedes establecer un
vínculo con un objeto material del cual posees un
recuerdo, de las tapas, el tacto del papel, incluso del
olor a tinta y unirlo al buen rato que pasaste leyéndolo. Es parecido a la música con los viejos vinilos, que cuando oyes una música recuerdas el LP, su
gran carpeta con fotos y la letra de las canciones,
que podías mirar mientras lo escuchabas. Ahora lees
algo en el ordenador o escuchas música y solo sabes
que se llama xxx.algo. Es algo totalmente impersonal.

Depèn. Trobo molt còmode la lectura amb iPad,
sobretot per als diaris (no s’acumulen!!!!!).

M’agrada moltíssim el llibre electrònic per la comoditat. Vaig en transport públic i el no portar pes a la
bossa és perfecte. A l’hora de llegir al llit és molt més
còmode perquè no has d’aguantar el pes. A més, quant
a la visió... a certes edats ja costa veure segons quines
mides de lletra. Amb el llibre electrònic (en el meu cas
e-book) poder posar la mida de lletra amb el qual et
trobes més còmoda és genial. També penso que arriba
un moment que ja no saps on posar els llibres... ocupen
molt d’espai... sóc una defensora del llibre electrònic.

L’olor, el tacte, el plaer de passar pàgina, la màgia
del paper no el tindrà mai el suport electrònic

De moment prefereixo paper, sobretot el llibre.
M’agrada anar a la llibreria, comentar els llibres amb
la llibretera i estar una estona fullejant. En canvi els
diaris i revistes em va molt bé poder-ho fer de forma
digital, sobretot entre setmana que vaig més apretada de temps; els caps de setmana prefereixo paper
ja que m’agrada separar les parts del diari i anarles llegint al llarg del dia i, fins i tot, de la setmana.

Prefereixo paper tant per a llibres com per llegir el diari, tot i que per llegir titulars de premsa
en desplaçaments diaris utilitzo l’smartphone.
Per aprofundir informació, millor el paper.

Electrònic, perquè ho tinc tot ( llibres, música,
Internet...) en el mateix suport (iPad,iPhone).

Llibre electrònic......El llibre en paper és un llibre i el
llibre electrònic és més que un llibre!!! És una biblioteca
transportable fins i tot virtualment...I dels quals pots
tenir còpia de seguretat per no perdre’ls mai. També
pots escollir el tipus de lletra, la mida i el color de la
pàgina. Te’ls pots fer a mida. Serveixen per “socialitzar”
la lectura ja que pots compartir cites al Facebook o al
Twitter... I són més assequibles de preu. Etc...etc...etc...

Personalment m’agrada més llegir amb suport
paper, perquè em permet fullejar i anar cap ací i
cap allà amb més facilitat. A banda, llegir a la pantalla de l’ordinador em cansa. A més a més , amb
suport paper els nens també ho llegiran, cosa que no
faran amb suport electrònic. Dit això, entenc que potser per a una escola és millor el suport electrònic,
tipus Pdf, perquè és més barat i fàcil de fer circular.
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Visita a la biblioteca
Jaume Fuster
22

Hem considerat interessant acostar-nos al món
actual de les biblioteques públiques i així tenir
més informació i punts de vista sobre el tema que
tracta aquesta revista.
Núria Perarnau Soler, directora actual de la
Biblioteca fa molts anys que és bibliotecària i només
uns mesos que substitueix la directora de la Jaume
Fuster. Ens ha rebut per comentar la realitat de les
biblioteques tenint presents tots els nous canvis
tecnològics i possiblement la situació de crisi que
els pot afectar. En definitiva, conèixer de la seva mà
el dia a dia d’una entitat social propera. Per a ella,
ser preceptor/a de lectura és una de les feines més
maques d’una biblioteca. La direcció comporta més
gestió, tanmateix haver estat molts anys a taulell
atenent les persones ajuda molt.
SERVEIS DE LA BIBLIOTECA. A la biblioteca s’hi busquen i s’hi troben coses molt diferents: des de llegir la
premsa, a fer ús de les noves tecnologies, cursos, servei
de préstec, lectura lúdica, informació de tot tipus i l’àrea
infantil entre d’altres activitats. De fet, la biblioteca és la
representació de la resta de la vida, ens diu la Núria. El
tipus de públic que assisteix en aquesta biblioteca és molt
divers, depèn de l’hora i de les condicions de cadascú.
A partir de les 5 és l’hora de màxima afluència a l’àrea
infantil, on hi van els nens amb adults acompanyants. Els
adolescents hi van poc. Hi ha el perfil del nen lector que
fins a una determinada edat hi va, però al voltant dels 14
anys s’allunya de la lectura. Després hi torna. Són els anys
que no tenen lectures “obligatòries” i que altres activitats
els captiven més. Des de la biblioteca costa trobar activitats o serveis per implicar-los. Aquí trobem la coincidència d’opinió amb l’Oblit que podeu llegir en l’entrevista
d’aquesta revista.
La biblioteca és un espai tan gran, tan viu i tan ampli
que segur que cadascú hi troba el seu lloc. El lector
hi troba lectura, qui busca un lloc d’encontre amb
gent amb inquietuds semblants també ho troba i
en conjunt l’ambient és molt agradable. Sovint no
es coneix l’amplitud d’ofertes actuals de les biblioteques. Malgrat els esforços per mostrar tot el que
s’ofereix des d’aquest espai, s’acostuma a relacionar
la biblioteca amb un lloc de silenci on fonamentalment s’estudia. I s’oblida tot el que anem comentant,
que hi ha ofertes d’oci, de formació, ... A la Biblioteca
Jaume Fuster hi passen aproximadament 2000 persones cada dia i atendre aquest volum de gent que
té interessos diferents i necessita atenció diversa és
complex. Hi treballen 23 persones en 3 torns.
Últimament aquesta biblioteca ha intentat potenciar
els audiollibres ja que es tracta d’oferir el màxim pos-

sible de formats i alhora que els documents estiguin
presentats de diferents maneres. Els audiollibres, per
exemple, van molt bé per a persones que tenen dificultats de visió. En format audiovisual hi ha un fons molt
important: música, cinema, CD, jocs, consoles, etc. Així
s’allunya una mica de la idea que la lectura sempre ha
de presentar-se en format llibre. La biblioteca també
ha abocat molts recursos tant per a l’aprenentatge
d’idiomes com per a la disponibilitat de llibres en llengües estrangeres, sobretot en anglès, francès , alemany
i italià. I, amb menys dotació, per a altres llengües.
TIPUS D’ALUMNES QUE ASSISTEIXEN A LA
BIBLIOTECA. Trobem dos tipus d’alumnes que van a la
biblioteca, els nens lectors i els estudiants. Els materials que més demanen depèn de la finalitat que cerquen:
els lectors, els llibres que s’adeqüin al seu gust, els nens
i els estudiants que van a fer els deures demanen informació sobre temes concrets. En funció de la demanda,
els responsables de la biblioteca recomanen els llibres
o materials més adients. Els avenços tecnològics, l’ús
d’Internet que facilita qualsevol informació, es nota.
Des de la biblioteca intenten reconduir els nois i noies
cap a la informació escrita, tot i així, els costa que agafin els llibres ells sols. És important saber que sovint es
troben amb alumnes que tenen dificultats per consultar índexs, sumaris o, senzillament buscar paraules en
un diccionari. La immediatesa que dóna Internet i els
buscadors costa de suplir. S’intenta despertar el sentit
crític dels joves, ajudant-los a què contrastin idees i no
donin per bona la primera font que consultin. Com ho
fan? Des de les visites escolars i segons l’edat s’ensenya
als alumnes el funcionament de la biblioteca i després
es fan exercicis adequats a cada edat. Els nens i joves
d’ara són molt ràpids mentalment i els costa trobar
una estona per llegir tranquil·lament, per plaer. És un
fenomen general que s’ha observat a les biblioteques
FOMENTAR L’INTERÈS PER LA LECTURA ALS
NENS I JOVES. Sí, és important el treball conjunt,
ens diu la directora de la biblioteca. Nosaltres treballem
amb el projecte “Pont-Biblioescola” que pretén fer iniciatives comunes, projectes comuns. Com més ens aliem
i més estratègies comunes trobem, millor per a tothom.
En el camp de la lectura ens toca, a l’escola per a la formació integral de la persona i a les biblioteques perquè la lectura és la seva raó de ser. A vegades costa, però una bona
aliança és molt bona. Ens podem complementar molt bé.

Un dels principis bàsics
de la lectura és llegir
quan vingui de gust allò
que ens vingui de gust.
Però, és cert que no
aprenem a sumar perquè ens vingui de gust...
Hem de potenciar, tots,
el plaer de llegir.
EL NOU LLIBRE DIGITAL Escoltant la Núria veiem
que estem encara molt envoltats del llibre de paper.
Sovint sembla que el llibre digital se’ns ha de menjar.
Tanmateix, d’una o altra forma el fet lector no varia.
Comentem que el lector s’inclinarà pel nou format, el
llibre digital, per comoditat i continuarà tenint el de
paper per estima i gaudi. La despesa del llibre electrònic és encara cara i a més, encara no és un lliure mercat,
està molt filtrat i acotat per cada distribuïdora. Cal que
passin uns quants anys. Un bon indicador és observar
les persones que llegeixen al metro. Cada vegada se’n
veuen més i per tant el practicisme actual agilitarà el
procés. Respecte a aquest nou tipus de llibre s’havien
fet algunes experiències en biblioteques públiques a
partir dels clubs de lectura. Tanmateix tot i haver fet
algunes trobades mensuals, s’està molt a les beceroles.
Encara s’està a l’espera de veure com tot evoluciona.
Els clubs que encara funcionen, partint de llibres tradicionals, són creats per responsables de les biblioteques i als quals hi participen sobretot adults i en concret més dones que homes. Les experiències amb joves
en aquest camp costen més de tirar endavant.
El llibre de paper és més romàntic. Potser aviat veurem
canvis a les biblioteques; malgrat tot, el treball dels
bibliotecaris continuarà vigent; algú haurà de seleccionar quins entren, digitals o de paper, quina línia mantindrà cada biblioteca, la censura,... Respecte a aquest
últim concepte, també s’ha de tenir clar el criteri. Es
poden tenir determinats llibres? Totes les biblioteques
de Barcelona treballen en xarxa i hi ha una comissió
de tria de documents que orienta els bibliotecaris i els
especialistes dels diferents coneixements.
També en el camp de la novel·la i ficció cal escollir ja que
els pressupostos actuals són molt limitats. Treballar en
xarxa ens facilita no repetir determinades obres. Així,
doncs, les tres biblioteques de Gràcia combinen el servei.
A més, es disposa d’un servei interbibliotecari que permet que els llibres viatgin d’una biblioteca a una altra. El
servei dins de la ciutat de Barcelona és gratuït.
PROCEDÈNCIA I ELECCIÓ DELS LLIBRES PER A LA
BIBLIOTECA. Les biblioteques públiques de Barcelona
ciutat es forneixen de dues fonts, compten amb un lot mensual de llibres de diferents disciplines que els dóna el Servei
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i ho completen
amb un pressupost propi que autogestiona cada biblioteca.
A tots ens pot haver passat, demanar un llibre i no trobar-lo a la biblioteca, en aquest cas es disposa d’unes

desiderates, on es fa el suggeriment d’una compra. Els
responsables de la biblioteca llegeixen la proposta, en
fan una valoració i en funció del tipus de fons que té i de
la disponibilitat de pressupost, s’intenta respondre afirmativament. La Núria reforça l’opinió dient-nos que no
sempre poden dir sí a tot, ja que potser el llibre proposat
no s’adequa al tipus de llibre i al fons que tenen. Aquesta
feina la porten a terme responsables de l’equip.
ALTRES SERVEIS: LES UNITATS DE TREBALL I EL
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. A la Biblioteca
Jaume Fuster es funciona per unitats de treball específiques. Difusió s’encarrega de la comunicació de les activitats. Atenció a l’usuari de les qüestions relatives al préstec de documents. Informació cuida l’adquisició de fons.
Infraestructures és la referida als espais de l’edifici, manteniment i Formació, a les visites escolars, multimèdia,
alfabetització digital, etc
El servei d’atenció domiciliària permet facilitar l’accés als materials de la biblioteca a persones que no els
és fàcil anar-hi personalment. Un equip de voluntaris
coordinats per una persona de la biblioteca conforma
aquest servei. El camp és obert, lliure, va una mica en
funció de qui sol·licita l’ajuda. En general demana el
servei gent gran o gent amb problemes de mobilitat. I
depèn de cadascú, potser unes persones només necessiten que els portin el material, llibres o altres, i d’altres, que els llegeixin en veu alta. Si el voluntari/a s’hi
avé i troben aquest punt d’encontre, endavant. És un
servei que es desconeix força. Ara hi ha pocs voluntaris, 5 o 6. Són fluctuants.
ESPORGADA DE LA BIBLIOTECA. Per fer esporgada
de llibres tenen un pla previst i s’aprofiten els períodes
d’estiu per fer aquesta feina perquè hi ha menys afluència de gent. Es revisen per categories, observant l’ús que
han tingut, el nombre de préstecs, la data de publicació,
l’actualització del tema, el seu estat físic, etc Alguns es
tornen a comprar. La biblioteca té un fons històric ja que
hi ha llibres que sempre s’han de tenir i per tant, tenint
present tot el comentat, l’esporgada representa un procés molt laboriós.
RECOMANACIÓ DE LLIBRES. No podíem acabar la
trobada sense demanar una recomanació o algunes propostes de llibres per als lectors, per a pares, per a adolescents i per a infants. I la resposta de la Núria és que és
complicat perquè al llarg dels anys s’apropa molta gent
al taulell. Imagineu-vos, a la biblioteca hi ha uns 100.000
exemplars. Procuren conèixer una mica l’interès del lector i ajudar, per això ens convida a anar-hi i descobrir
entre tots la millor proposta.
En acabar agraïm a la Núria la seva col·laboració en nom
de l’equip de la revista i de l’Escola. (Text redactat a partir de l’entrevista feta el dilluns 5 de novembre de 2012.
Més informació: www.bcn.cat/bibjaumefuster).
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La lectura d’imatges
des de l’àrea de Visual i Plàstica

La necessitat d’ensinistrar els
nostres alumnes en la lectura
d’imatges és cada vegada més la
necessitat de donar-los una eina
que els connecti amb la seva
realitat moltíssimes vegades al
dia. Els analfabets de la imatge
–aquells que no poden desxifrar
els mecanismes ocults- tendeixen a convertir-se en víctimes
fàcils de la manipulació; un ciutadà crític és també aquell que
sap “llegir” imatges. En el fons
no és més que una modalitat
d’això que anomenem “actitud
crítica davant la vida”.
Quan utilitzem les imatges en el
processos d’aprenentatge estem
emprant els dos hemisferis cerebrals, desenvolupant així en l’individu habilitats tant en l’àrea de
la creativitat com en l’àrea lògico-

matemàtica. Les imatges comuniquen, informen i per últim es
converteixen en coneixement; una
forma de coneixement. Els joves
actuals trien el que volen aprendre
i amb quin mitjà ho volen aprendre, en aquest cas el mitjà visual és
el més comú.
El nostre sentit de la vista és utilitzat per a percebre imatges i el nostre
cervell és qui les analitza i les interpreta d’acord a les nostres experiències. És necessari que els ensenyem a
discriminar el que és útil del que no
ho és, els hem d’habituar a observar i
no només a veure, mirar.
Els nostres fills i joves han nascut
en l’era de la imatge, així, l’educació
no pot quedar-se al marge deixant
d’utilitzar aquest poderós recurs
de forma positiva.

Però el llenguatge gràfic no només
consisteix en saber observar, llegir
i interpretar també cal ensenyar a
expressar-se a través de les imatges. Tot és més fàcil d’entendre
amb un dibuix, un mapa, una línia
de temps, un mapa conceptual, i es
pot fer des de qualsevol matèria.
Si ho pots dibuixar és perquè ho
coneixes! Cal convertir els alumnes en creadors d’imatges.

“Les imatges
comuniquen,
informen i per últim
es converteixen
en una forma de
coneixement”
En l’àrea de socials fomentem el
dibuix d’imatges històriques i artís-

tiques, de plànols, la creació de
mapes conceptuals, la comparació
de fotografies aèries o separades en
el temps, o de mapes, l’elaboració de
frisos cronològics, la creació d’imatges tridimensionals, creació de
vinyetes i còmics, la construcció de
maquetes o el reconeixement de la
imatge en viu (recorregut escultòric,
visita museus i patrimoni divers).
La lectura d’imatges suposa
l’anàlisi de missatges que, com en
la lectura d’un text, pot tenir diverses i particulars interpretacions.
Té, per tant, una finalitat crítica i
reflexiva, d’intercanvi d’idees, de
potenciació de la imaginació, la
qual cosa les converteix en recursos valuosos en el procés d’ensenyament – aprenentatge.
A l’àrea d’Educació Visual i Plàstica
treballem la lectura d’imatges.
Generalment aquestes imatges
són obres d’art de diferents artistes
però també d’altres que ens trobem
al nostre entorn i que per algun
motiu ens resulten interessants.
Aquest exercici sovint el plantegem en grup i de forma oral com a
punt de partida o cloenda d’algun
treball que realitzem a la classe,
però també altres vegades els
demanem que siguin els nens i les
nenes que busquin alguna obra i
que es preparin una exposició per a
presentar als companys.
La pauta per a fer aquestes lectures
d’imatge inclou una fitxa tècnica
(títol de l’obra, nom de l’artista,
data i lloc on es va fer l’obra…),

aspectes formals (tècnica, estil,
colors, composició,…), i altres
aspectes relacionats amb la història de l’obra, sobre què vol representar, el moment social i històric
en què es va realitzar, les idees i
emocions que sentia i volia representar i expressar l’artista…
Es treballa com a concepte l’observació. L’alumne, a través de l’observació, analitza i interpreta les imatges. L’observació com a forma de
coneixement ens apropa a la realitat. Per entendre i comunicar-nos
amb el nostre entorn ens cal reconèixer totes les formes que veiem.
En aquest procés de percepció
intervenen els factors següents: la
llum que reflecteixen els objectes,
el nostre sistema òptic i el cervell.
Els condicionants de la percepció
serien: Les qualitats visuals, les
imatges mentals, la relació entre
figura i fons, la posició relativa dels
elements, la profunditat de l’espai,
el punt de vista i l’enquadrament,
el context cultural, la motivació
personal i els codis d’educació.
L’acte de mirar no és només un
fenomen físic, és també un procés
intel·lectual que segueix diversos
passos. En primer lloc mirem de
forma global i apreciem el conjunt
d’objectes o elements del camp
visual. Després mirem de forma
analítica fent un esforç d’abstracció intel·lectual per comprendre el
que hem vist.
La percepció analítica o estètica
observa les qualitats visuals de les

imatges i permet diferenciar-les,
classificar-les o recordar-les d’una
forma organitzada.

“L’acte de mirar no
és només un fenomen
físic, és també un
procés intel·lectual
que segueix
diversos passos”
Les qualitats visuals més importants dels objectes són: la forma, la
mida, el color i la textura.
Diferenciarem també les imatges
visuals que es perceben mitjançant
el sentit de la vista i les imatges
mentals que són les que formen
part de la nostra memòria i del
nostre intel·lecte. Són imatges abstractes i la seva riquesa depèn de la
nostra experiència i imaginació.
La importància de la lectura
d’imatges i de la percepció estètica
és reconèixer els elements que configuren el llenguatge visual i això,
ens permetrà trobar altres valors.
La percepció estètica fa que ens
adonem dels valors expressius de
les coses, els valors que ens provoquen sensacions, idees, sentiments.
I un cop feta aquesta anàlisi i investigació fem reflexionar els alumnes
sobre com els arriba la imatge o
obra a ells, què en pensen, què els
suggereix i quin sentiment els desperta intentant anar més enllà del
“m’agrada o no m’agrada”.
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Observar, interpretar i expressar
serien els fonaments de l’àrea Visual
i Plàstica. Mitjançant aquest conceptes cadascú percep de forma més
conscient la realitat que l’envolta.
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UNA ESCULTURA VISTA I
INTERPRETADA PELS NENS
I NENES DE TRES ANYS
Els nens i nenes d’EI3 fan lectura
de les imatges de contes o de pòsters situant l’espai on està representat allò que estem veient, què
està passant, qui surt i què fan, com
estan, com se senten...
Plantegem aquestes activitats per a
fer-les en petit grup i en altres ocasions amb el grup-classe. També,
dins del treball de les emocions,
fem lectures d’imatges de diferents
expressions, inventem històries i
pensem què deu estar passant en
l’escena que hi ha representada
perquè els personatges estiguin
mostrant-nos les expressions que
veiem. Després nosaltres intentem
imitar les expressions treballades
i expliquem en quines situacions
ens sentim així.
A continuació, mostrem la darrera
conversa que ha sorgit d’una lectura d’imatge.
Observem una obra: Dona en la nit
de Joan Miró i pensem què representa aquest quadre i en què pensava
miró quan va fer aquesta pintura:

Us agrada aquesta pintura?
Si!

LA LECTURA FILOSÒFICA
D’UNA IMATGE

Per què us agrada?
Perquè és una pintura d’en Joan
Miró.
Jo tenia els ulls oberts i he vist que
és del Miró.
M’agrada perquè té un quadrat
vermell.
També hi ha un rectangle groc.
Saps què? Això és el darrere d’un
dibuix d’estrelles.
També hi ha color blau. I una cosa
verda.

“Es veu només amb el cor; l’essencial és invisible als ulls”. A. de Saint
Exupéry

Què penseu que volia dibuixar?
Va dibuixar un nen, això és un nen,
mira!
No és un nen, no té boca, ni ulls, ni
res.
Només té un ull perquè està de costat.
Allò blau és una gota d’aigua.
Allò és blanc, no és blau, veus la forma?
Això és la cara.
La cara és lo blau.
Jo penso que és un ocell, perquè té
un bec.
Hi ha una estrella i un cargol.
No és un ocell perquè no té ales.
Hi ha una estrella i un arc de Sant
Martí.
No és un arc de Sant Martí.
És un pingüí, té un bec i forma de
pingüí.
Li posem un títol al quadre?
Gota d’aigua.
Gota de sang.
Nen de pedra.
Colors.
Ocell.
Fred.
Arc de sant martí.
Flors.
Estrellat.
El quadre, es diu “dona en la
nit”. Què us sembla aquest títol
que li va posar Joan Miró?
És una dona?
Sí, porta vestit.
Jo veig un pingüí.
És la nit perquè hi ha una estrella.
I és de nit perquè és negre al seu
darrere

Llegir filosòficament una imatge
no és solament veure-la o mirar-la
atentament. És clar que aquesta
habilitat de pensament hi és present i és clar que abans de posar en
marxa el pensament “filosòfic”, hem
d’haver observat els detalls que ens
mostra la imatge, hem d’haver-nos
descrit interiorment què estem contemplant. Però, amb això no n’hi ha
prou. Llegir una imatge filosòficament significa prendre la imatge
com a punt de partida per transcendir-la. La imatge es converteix en
una pregunta per a una resposta o
en una resposta per a una pregunta.
Així, per exemple, podem trobar-nos
aquesta imatge i preguntar-nos: ” La
mort trucarà a la nostra porta? “ o
potser podem respondre’ns:

“És inevitable, el temps passa i tot
envelleix perquè està en la naturalesa d’aquest món que tota la matèria
es deteriora amb el pas del temps...”
Acabem de fer servir la imatge per
afegir-hi un tipus de pensament anomenat analògic que té una indubtable dimensió filosòfica. En què consisteix aquest pensament analògic?,
en crear un vincle, un lligam entre
termes diferents que tenen alguna
cosa en comú (en el cas descrit, el

deteriorament de tot el que és material davant el pas del temps, present
tant en les portes com en els homes).
És clar que el coneixement així generat no és científic sinó probable, però
també és cert que en totes les arts i
també en la filosofia hi ha aquesta
forma d’associació, que ens permet
expressar l’abstracció i la pròpia subjectivitat. Una altra persona, davant
la il·lustració podria haver observat: “Abans les persones es relacionaven amb un contacte més físic,
amb el soroll de la mà sobre la porta;
ara ho fem en format virtual i això
implica...”. Possiblement hi hauria
moltes altres visions de la imatge,
igualment productives. Tantes com
ments creatives es posin davant de la
fotografia analitzada.

“Llegir filosòficament
una imatge no és
solament veure-la o
mirar-la atentament”
Establert aquest marc de partida, ens
adonem que la fotografia ens interroga sobre diversos aspectes. D’una
banda, sobre l’època en què és presa,
sobre les inquietuds que determinen que aquesta imatge sigui objecte
d’atenció del fotògraf, de la seva significació històrica. Per exemple:

Tothom entendrà la tendresa
d’aquesta fotografia, esperem que
sempre. Només qui pugui situar la
trajectòria vital d’una de les seves
protagonistes, la mare Teresa de
Calcuta i la seva obra, podrà afegir-hi el significat històric.

D’altra banda, en molts casos, també
ens demana hipòtesis sobre la intenció de l’artista que potser és explicita
en la fotografia o potser no. Així, prenem la següent fotografia:

La imatge mostra clarament una
balança que està pesant una revista
del cor, d’una banda, i un món arrugat sobre el que descansa una fotografia familiar per l’altra. Observem
que la balança s’inclina a la banda
de la revista. La reflexió que acompanyava la fotografia, i per tant
matisava la intenció de l’autor de
la mateixa, contenia quatre únics
elements. Un títol en majúscules:
“NO T’EQUIVOQUIS”, un llistat de
més de tres-cents noms de persones
famoses d’aquell moment, uns punts
suspensius... I JO, així en majúscules.
El títol que l’acompanya, amor,
ens defineix força bé què pretenia l’artista. Probablement no ens
equivocarem gaire si teoritzem
que volia mostrar-nos que l’amor
és un lligam i que pot esdevenir, en
ocasions la corda del penjat, la que
provoca la mort. Una perspectiva
de l’amor força descoratjadora, per
cert. Però la mirada filosòfica afegeix una tercera dimensió que no
s’esgota mai. Es tracta de l’impacte
que produeix la imatge en l’espectador, la diversitat de lectures que
provoca, de forma permanent, de
forma inesgotable, de forma no
sempre coherent amb les altres
dimensions. Aquesta és la grandesa
de l’art, que admet diversitat de
lectures, lectures subjectives, que
escapen al control de l’artista, que
el transcendeixen i enriqueixen
l’obra amb el pas del temps i dels
homes i dones que la contemplen.
De vegades, la lectura de la imatge
ens porta a una sacsejada important, a una remoguda de la nostra
humanitat. I per tal de mostrar-ho
fem servir una imatge feta per
un alumne de l’Escola Sadako, en
Guillem Villaró, fa molts anys:

“De vegades, la
lectura de la imatge
ens porta a una
sacsejada important,
a una remoguda de la
nostra humanitat”
El professor, en el seu moment hi va
llegir el següent: “No t’equivoquis,
el que realment importa en aquest
món no és la fama, és la pròpia identitat, aquest jo que ve donat per la
família i pel món, un món que, a voltes estem deteriorant amb la nostra
actuació, per la poca importància
que li donem, per l’equivocació en les
nostres prioritats!”
I tu, què hi llegeixes?
...
Maria Guarro i Lourdes Mójica
Mestres de Plàstica de l’escola,
Josep Ortega,
Professor de Ciències Socials de l’escola
Jordi Nomen
Professor d’Ètica de l’escola
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Com podem aconseguir
que els nostres fills
esdevinguin lectors?

La lectura i com ajudar els nens a esdevenir lectors ha estat des de sempre un dels temes prioritaris per als pares i òbviament per a l’escola.
L’entorn familiar és vital per motivar la lectura. En
una casa hi ha d’haver lectures (llibres, còmics, diaris,
revistes...), els nens les han de tenir a l’abast des del
primer dia i les han de masegar, trencar, observar, gaudir..., des que neixen.
No hi ha receptes miraculoses per contagiar el gust per
la lectura. Encara no s’ha inventat una píndola capaç
d’inocular el virus de la lectura compulsiva.
El foment lector és un procés a llarg termini, i no és
un camí fàcil, perquè els estímuls audiovisuals són
molts i molt poderosos, i pot esdevenir frustrant si no
assolim els objectius que ens hem marcat. De fet, no
podem descartar que fracassem en l’intent. Per aconseguir-ho ens caldrà confiança, paciència i constància,
predicar amb l’exemple i sumar complicitats per fer
del llibre un objecte quotidià interessant i atractiu.

“No hi ha receptes miraculoses
per contagiar el gust
per la lectura”
La lectura no es pot imposar. Això ho hem de tenir molt
clar des del principi. Oblidem-nos d’obligar-los a llegir.
Mai funcionarà. El cuc de la lectura només els picarà si
els pica la curiositat, si estimulem el desig, si suggerim
i captivem amb arguments, amb amabilitat i, recordem-ho, amb paciència. Exigir “llegeix!” no tindrà mai el
resultat positiu que busquem. En canvi, recomanar amb
passió sentida una obra adequada a l’edat, els interessos i
el moment exacte en què es troba el nen en qüestió... això
sí que funcionarà! Però... com ho fem?

En primer lloc, en una societat com la nostra, amb
presses contínues, hem de vetllar per preservar l’estona d’anar a dormir per estar amb els nostres fills i
filles. Convé estirar-se al costat del nen i llegir.
A les edats primerenques, els nens demanaran que
llegim en veu alta, i ens faran llegir moltes vegades el
mateix conte fins al punt que siguin capaços de repetir-lo de memòria. Alguna vegada el nen agafarà el llibre i resseguirà el text i cridarà content: “Ja sé llegir!”
A partir dels quatre o cinc anys, ja podem combinar les
estones de lectura en silenci amb lectures en veu alta.
A partir dels cinc o sis anys, els nens potser demanaran
menys la presència de l’adult. Ja són força autònoms
per llegir individualment. Tot i així, podem continuar
reivindicant aquesta estona com a tranquil·litzant
abans d’anar a dormir i vigilar que ho compleixin i
limitar-ne el temps. Si limitem el temps és com treure
el caramel de la boca quan tot just s’ha començat a
degustar-ne el sabor i, d’aquesta manera, se n’augmenta el desig.
Més endavant, quan l’escola ja exigeix una estona diària de deures, potser la intervenció dels pares en la lectura al llit serà mal vista pel fill. Aquesta edat és clau
perquè el nen entengui la lectura com un plaer indi-

vidual i, per tant, la lectura al llit es convertirà en una
feina solitària.
Quina és la millor hora per llegir? No hi ha una recepta clara.
Explicar contes és una manera indirecta d’iniciar els
nens en la lectura.
Tan sovint com puguem ens deixarem caure en la
temptació d’explicar contes: contes extrets de reculls
de contes, contes que hem sentit explicar, contes que
hem llegit, contes que ens hem inventat...
El cotxe pot ser un bon espai per:
Escoltar contes al reproductor de so del vehicle.
Iniciar una conversa entorn de les darreres lectures.
Si la ruta és prou llarga, es pot preparar alguna llegenda o conte dels diferents llocs per on es passa.
Després de la narració és interessant ensenyar la font
d’on ha sortit.
Cal recordar que llegir un mapa també és lectura. Es
pot anar indicant als nens on estem situats del camí,
quin serà el proper poble, quants quilòmetres ens
falten... estratègies per demostrar que amb la lectura
se’ns obre un món de coneixements.

“Explicar contes és una
manera indirecta d’iniciar
els nens en la lectura”
Quan a l’escola s’inicia el procés d’aprenentatge de la
lectura, els nens i les nenes van pel carrer intentant
reconèixer tots aquells gargots que fins aleshores amb
prou feines els deien res. Aquesta pot ser una bona
ocasió per motivar la lectura de paraules, reforçant
la feina que es fa a l’escola, independentment de la
metodologia o la tipografia (pal o lligada) utilitzada en
l’aprenentatge de la lectura.
La lectura a l’entorn familiar és important perquè
motiva els infants a llegir i reforça la tasca de l’escola.
El paper com a mares i pares és cabdal perquè els fills
i filles gaudeixin de la lectura i millorin la seva comprensió lectora. Hem de partir de la premissa que,
practicant la lectura i amb ajuda, els infants podran
entendre millor el que llegeixen i progressar en totes
les matèries.
Anirà bé fer que la lectura sigui un costum saludable.
Per a aconseguir-ho, hem de crear les condicions adequades: habilitem un espai de la casa amb la tranquillitat necessària i la llum idònia, i establim uns horaris
compartits.

De la mateixa manera que fem amb les joguines,
regalem llibres. Fem tot el que sigui possible perquè
ens en demanin, perquè sigui un regal buscat i desitjat per ells.
Impliquem-nos en el procés de descoberta acompanyant-los a llibreries, setmanes culturals, fires de llibres, biblioteques, ... Cal acostar-se a la llibreria més
propera a casa i deixar que el nen triï i remeni a l’entorn de les novetats per a la seva edat. La llibreria ha
de ser un espai obert, on el nen pugui escollir un llibre
amb llibertat. Fullejar un llibre, mirar-ne la portada,
triar-lo és un element important en aquest procés.

“Impliquem-nos en el procés de
descoberta acompanyant-los a
llibreries, setmanes culturals,
fires de llibres, biblioteques, ...”
Llegim amb ells i interessem-nos per les lectures que
els recomanen a classe i, amb la màxima naturalitat,
demanem-los que ens expliquin el que estan llegint i
preguntem-los si podem llegir nosaltres el mateix. Per
a un infant, que el pare, la mare o el mestre llegeixi el
llibre que a ell li ha agradat és el millor regal, el millor
signe de reconeixement.
Ara per ara les lectures poden ser amb qualsevol
suport: Paper, IPad, llibres digitals... qualsevol proposta és vàlida per aconseguir la nostra fita.
Pensem que tots els esforços que fem per ajudar els
nostres fills a esdevenir lectors faran d’una o altra
manera efecte, però això sí, no serà de cap manera un
procés automàtic sinó que els resultats s’aniran veient
més endavant.
Hi ha diferents llibres i documents escrits per docents
i experts en el tema que ens poden anar bé per tal
d’acabar de tenir més referents si esteu interessats en
l’acompanyament dels vostres fills lectors. Nosaltres
us recomanem aquest:
Joan Carles GIRBES. Llegir per a créixer.
Guia pràctica per a fer fills lectors.
Ed. Bromera, 2012
Marga Minguell
Mestra de Llengua de l’escola
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Com una
novel·la
Article personal de la
lectura del llibre Com una
novel·la de Daniel Pennac.

Com a mare de nens que els ha costat molt llegir i encara costa que
agafin un llibre per a ells mateixos,
la lectura d’aquesta novel·la m’ha fet
reflexionar sobre la pressió que he
imposat en ells i la impotència i desànim que m’he generat a mi mateixa.
Llegir. El verb llegir no admet
imperatiu. Llegir és un acte com
estimar o somiar, que no es pot
obligar a fer.
L’inici. És el moment màgic
en què aquella personeta petita
s’adona que totes aquelles formes
que com a sanefes (rínxols, onades, ponts ...) uneix, formen lletres.
Aquestes lletres, una darrera l’altra
formen una síl·laba i les síl·labes es
transformen en una paraula que
aconseguirà llegir i se n’adonarà
que té un significat per a ella, que
és aquella paraula que ha dit moltes vegades, en especial aquella que
té un significat emotiu com “pare”,
“mare”... Tota aquesta experiència
és màgica. Molts de nosaltres l’únic
que volem és que sigui un fet ràpid,
que el nostre fill o filla llegeixi amb
més agilitat i claredat que ningú
altre, en comptes de simplement
valorar aquest moment, que en
cada persona arriba quan li toca.
Després, sovint, volem aconseguir
uns interessos de forma ràpida.
Quan acaba de llegir un text, l’in-

terroguem, i ens posem les mans al
cap perquè no ha entès el contingut
d’unes línees; quan som els mateixos pares que quan els llegíem un
conte no ens preguntàvem si havia
entès els esdeveniments del conte,
per molt surrealista que fos i allunyat del seu món. Érem el seu contista, i ens vam convertir en el seu
comptable.
Aleshores quan ja no podem més,
prohibim qualsevol cosa que prefereixi fer si no llegeix, com ara veure
la televisió, elevant-la a recompensa i rebaixant la lectura a la
categoria de càrrega...
Què fer com adults per continuar
el seu camí lector...
Alimentar l’entusiasme
en comptes de demostrar
la seva competència.
Estimular el seu desig
d’aprendre abans d’imposar-li el deure a recitar.
Acompanyar el seu esforç
sense acontentar-se d’esperar-lo a la cantonada.
Consentir perdre vetllades en
comptes de voler guanyar temps.
Negar-se a convertir en càrrega
allò que havia estat un plaer.
Com retrobar aquest plaer…
(resum del relat del 1r capítol
“Naixement d’un alquimista” de la
novel·la). Aquest plaer el podem tornar a trobar en qualsevol moment,
entrant en la seva habitació i llegint,
llegint en veu alta, gratuïtament,
una de les seves històries preferides.
La seva primera reacció serà expectant, esperarà que li fem preguntes,
que el fem llegir paràgrafs, però
no, l’únic que farem serà llegir com
quan eren petits la història que més
li agradi, rellegir-li un dia i un altre.
És una prova d’amor, d’amor incansable, fins que un dia ens demanarà
de llegir ell i, si volem donar-li una
última alegria, n’hi ha prou en
adormir-nos mentre ell llegeix.
“L’escola no pot ser l’escola del
plaer, és una fàbrica del coneixement necessària que requereix
esforç. Llegir s’aprèn a l’escola.
Estimar la lectura...”

Aquesta frase em fa reflexionar que,
encara que l’escola a la qual portem
els nostres fills prioritza l’amor per
la lectura a la rapidesa en aconseguir
llegir, l’amor a la lectura, els nostres
nens la viuran a casa, amb el nostre exemple o en la manera com els
fem viure aquest camí lector a casa.
Nosaltres com a pares i les nostres
accions són les que els nostres fills
tenen en consideració i imiten.
És una petició de principis per a orelles adolescents.” Per a molts no és
res més que una petició de principis,
queda bé dir-ho, realment pensem
que és així encara que no ho practiquem. I en molts casos suposa que
ens sentim rucs, privats dels llibres,
sense respostes per sempre més i
aviat sense preguntes. La solució
passa per reconciliar-nos amb la lectura, sense demanar res a canvi. Fer
una lectura-regal, llegir i esperar.
Una curiositat no es força, es desperta. Llegir i llegir fins que ens sorgeixin preguntes.
Per finalitzar Daniel Pennac enumera deu drets que ens atorguem
com a lectors que moltes vegades
neguem a aquells joves que pretenem iniciar en la lectura.
El dret a no llegir.
El dret a saltar pàgines.
El dret a no acabar un llibre.
El dret a rellegir.
El dret a llegir qualsevol cosa.
El dret al bovarisme.
El dret a llegir en qualsevol lloc.
El dret a fullejar.
El dret a llegir en veu alta.
El dret a callar.
Aquest article no vol ser un decàleg
de què fer perquè els nostres nens
siguin bons lectors, sinó l’experiència particular d’una mare que
ha estat i està preocupada per com
educar els seus fills en la lectura
perquè no passin per l’experiència
viscuda i patida en la meva infantesa com una càrrega. I que arran
de la recomanació de la lectura
d’aquest llibre, espero poder acompanyar els meus fills en aquest camí.
Cristina Casabona, mare d’alumnes de 1r,
4t i 6è de Primària

El plaer de llegir, el plaer d’escoltar
Participació en el Concurs infantil
i juvenil de lectura en veu alta
PER QUÈ LA LECTURA EN VEU
ALTA A L’ESCOLA?
La lectura en veu alta sempre ha estat important i valuosa i sempre ha format part del programa de l’escola, tanmateix els darrers anys hem vist com, a partir dels darrers canvis curriculars s’ha posat més èmfasi general en
millorar la competència oral dels alumnes. És una modalitat de lectura que no sempre s’ha tingut present en totes
les escoles ni en tots els nivells escolars.
Si aquesta modalitat de lectura es limita a fer llegir els
alumnes en veu alta sense cap treball previ i posterior,
el que aconseguirem és dificultar la comprensió lectora
del text que es llegeixi, sobretot dels mateixos lectors del
text. El que és evident és que la lectura en veu alta ha de
ser entesa com una lectura expressiva. Quan aquesta lectura expressiva és compartida i el mestre pot incidir en el
com i el perquè, acaba sent una molt bona eina per facilitar la comprensió col·lectiva d’un text.
Si parlem de les estratègies que cal posar en joc per
millorar aquest tipus de lectura, cal començar pel
guiatge. El mestre ha de ser un bon model de lector.
Sempre d’acord amb les característiques de cada curs,
ha de fer una lectura de textos diversos (contes, fragments de novel·la, notícies...) que sigui una referència per als seus alumnes en aspectes com la dicció, el
ritme, la vocalització o la gestualitat. Aquests punts
han de ser comentats amb els nois i noies de forma
clara i amb exemples concrets.
Quan cal que els alumnes llegeixin un text, és necessari que se’ls situï en el contingut global del text, en la
intenció de l’autor o en el desenvolupament de la seva
trama argumental. Així en moltes ocasions, seria adequat que els nens i nenes poguessin llegir el text escrit
abans de llegir-lo en veu alta. Però no sempre serà
necessari. Amb un bon guiatge i amb una correcta successió de lectors es pot garantir un bon ritme de lec-

tura que permeti una comprensió lectora global correcta del text. Per això és interessant que en un grup de
lectura hi hagi lectors heterogenis, fet que permetrà
que els alumnes que hi tenen més dificultats, puguin
tenir models, tot i que cal entendre que cal diversificar
aquestes activitats per evitar que els lectors més eficients s’avorreixin.
UN TALLER DE LECTURA EN
VEU ALTA A L’ESCOLA
En aquest curs, els alumnes de primer d’ESO han participat en un taller de Lectura en veu alta que s’ha fet a
l’escola. Donat que la demanda de professors que volen
participar en els cursos de dinamització de la lectura
en veu alta és superior a l’oferta que hi ha, des del
Departament d’Ensenyament es va impulsar la idea de
fer gravacions en escoles en què es veiessin situacions
reals de desenvolupament del curs de lectura en veu
alta. La nostra escola va ser una de les triades i durant
tres sessions l’actriu Berta Giraut va poder orientar els
nostres joves sobre com fer una bona lectura en veu
alta. Entre altres recursos, la Berta va proposar:
Exercicis de relaxació.
Exercicis d’escalfament i projecció de la veu.
Acompanyament del cos en el moment de la lectura, buscant la millor alternativa per a cada persona
i situació.
Lectura expressiva de cada text, orientant el lector
per a una bona interpretació.
PARTICIPACIÓ EN EL VII CERTAMEN INFANTIL
I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA
Des de fa tres anys, l’escola participa en el Certamen
infantil i juvenil de lectura en veu alta, organitzat per la
Fundació Enciclopèdia Catalana, que aquest curs ha arri-
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bat a la seva setena edició. Aquesta
vegada hi hem participat en quatre categories, que corresponen a
cicle mitjà i superior de l’Educació
Primària i primer i segon cicle de
Secundària. A cada cicle s’ha fet una
fase de selecció interna que ha permès compartir estones de lectura
amb grups reduïts d’alumnes. En
alguns cursos la prèvia es va treballar de manera específica a les aules,
tot comentant, avaluant i rectificant
aspectes sobre un text compartit per
tot el grup per a llegir en veu alta. En
d’altres es va poder fer la selecció
gràcies a les observacions anotades
pels mestres al llarg del curs sobre
les qualitats dels lectors. A partir
d’aquí vam crear estones de lectura
en veu alta, en les quals els mateixos
nens seleccionats opinaven sobre
com llegien els seus companys. Mica
en mica es van anar perfilant els nostres representants al concurs.
El dia 22 de maig els alumnes seleccionats, acompanyats de mestres i
companys, van anar al Caixafòrum
on es van trobar amb alumnes d’altres escoles i van poder gaudir d’una
estona dedicada a la lectura i als llibres. Els participants van ser l’Andreu Melià de quart de Primària,
en Pol Vendrell de sisè de Primària,
en Lluc Lóbez de segon d’ESO i el
grup format per l’Òscar Cardoner,
l’Ona Salvat i la Laia Tarrés de tercer
d’ESO. Tots ho van fer molt bé i a més

en Lluc Lóbez va ser seleccionat per
a la següent fase del Certamen.
Al final de l’acte, el Jurat del certamen va voler deixar constància del
valor que té la lectura en veu alta
i va transmetre als participants
aquestes paraules:
“Aquest certamen no és concurs,
perquè tots els alumnes que us hi
presenteu sou guanyadors. En primer lloc per la vostra capacitat per
escoltar. Però també perquè llegir
en veu alta no és una cursa, sinó un
acte que fem col·lectivament i que
serveix com pocs per transmetre i
per comunicar-se. I sobretot no ho
deixeu perquè llegir en veu alta és
una eina que us serà molt útil en
un món tan complex com l’actual.
Defensar les idees sempre us servirà per viure.”
LA VIVÈNCIA DELS ALUMNES
QUE HI HAN PARTICIPAT
Finalment volem recollir les opinions d’alguns dels alumnes que han
participat en aquest projecte.
Aquesta participació em va encantar, ja que vaig millorar la meva
lectura, la coordinació entre persones en un diàleg i la vergonya. Va
ser una experiència nova, positiva i
enriquidora. Vaig tenir l’oportunitat de veure altra gent que llegeix
molt bé i vaig poder presenciar el

lliurament de premis. També em
va agradar molt el “teatre” improvisat que hi va haver després i
va servir per alleugerir la tensió.
Òscar Cardoner

Jo sempre he trobat molt interessant
la lectura en veu alta, pel fet que és
facilitar la lectura a més gent i en
part compartir-la, cosa curiosa en
la lectura que sempre es veu com un
fet personal i quasi íntim. Crec que
l’escola participi en aquest projecte
és una molt bona idea perquè als
qui ens agrada llegir i llegir en veu
alta podem fer-ho davant de gent.
L’any passat ja va ser una experiència molt agradable i interessant,
però aquest any més, pel fet de ser
en grups de tres i permetre compartir encara més la lectura. M’ha
resultat molt entretingut preparar
els diferents personatges i veus del
text i m’ha agradat molt. Anar al
certamen i llegir davant de tanta
gent, independentment del resultat,
és molt curiós i interessant i crec
que a tots ens ha semblat una experiència genial i molt recomanable.
Ona Salvat

Com estar davant del públic sense la
sensació que tinc vergonya? Com llegir en veu alta d’una manera entenedora? Com dissimular el nervis? Com
fer entendre el que vull explicar?

via de servir per fer-ho el millor
possible. Sense adonar-me’n, va
passar l’estona i em vaig trobar
amb un micro a les mans davant de
molta gent. Vaig respirar a fons i
vaig començar a llegir. Vaig fer-ho
el millor que vaig poder i estic
orgullós del meu esforç.
Pol Vendrell

Vaig estar molt temps preparant els
textos que havia de llegir. M’havia mentalitzat que havia de parlar davant de
molta gent, però tot i així no vaig poder
evitar posar-me nerviosa quan van cridar el meu nom. Quan tot va acabar vaig
sentir com l’esforç havia fet el seu paper
i això em va fer sentir molt bé.
Aquestes eren algunes preguntes
que em passaven pel cap quan vaig
pujar a l’escenari. Però quan vaig
llegir va ser com si tot s’esfumés,
com si només quedéssim jo, els meus
companys i el text. A pesar de la
meva timidesa i que no podia deixar
de tremolar, m’ho vaig passar molt
bé llegint i escoltant. Perquè per a
mi, la lectura és un món perfecte,
on anar-hi per passar una bona
estona i distreure’m del món. I és
per això que recomanaria a tothom
que li agradés llegir anar a aquest
concurs perquè és una experiència
inoblidable.

Recordo quan la meva companya
va pujar a l’escenari i va començar
a llegir. Sentia que ho feia molt bé i
tenia l’esperança que guanyés. Per
això, quan va resultar que havia
guanyat algú d’una altra escola, em
vaig decebre un xic. Tot i que va perdre, sabia que s’havia esforçat molt
i tots ens ho havíem passat molt bé i
vaig pensar que era més important
el camí que no el resultat.
Alex Spriggs

Enric Codina
Mestre de Llengua de l’escola

Emma Cardoner

Laia Tarrés

En aquesta experiència vaig
poder veure com un company
vivia la lectura en veu alta i la
gaudia. Això em va fer sentir bé
i orgullós d’ell i de la feina que
havia fet per arribar fins allà. En
veure que el meu company no va
guanyar, em vaig sentir en part
sorprès i crec que vaig sentir el
mateix que ell, però tot i això crec
que és molt difícil ser jurat.
Miquel Alonso

Vaig estar setmanes preparant la
lectura que havia de llegir el dia
del certamen. Quan estàvem arribant, intentava mentalitzar-me
que tot aquell entrenament m’ha-

segueix-nos a: www.ampaes.wordpress.com
correu.ampaes@gmail.com
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En aquest número de Sak de Lletres dedicat a la
lectura ens fa molta il·lusió regalar-vos un Sak
de contes. A la revista hi trobareu un CD amb
nou contes.
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Un sak de contes

A continuació hi ha el llistat d’aquests contes agrupats
per etapes a les quals van adreçades. Els lectors són
majoritàriament alumnes de l’escola que han participat en algun moment en les fases de selecció del concurs de lectura en veu alta.
CONTES PER A NENS I NENES
D’EDUCACIÓ INFANTIL
El flautista d’Hamelin. Conte popular alemany
Lectors: Júlia Gras, Miquel Alonso
i Helena Guilera, alumnes de primer d’ESO.
Neda que neda, de Leo Lionni.
Lectors: Emma Cardoner, Leo Fandos
i Marc Viver, alumnes de tercer d’ESO.
CONTES PER A NENS I NENES
D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
El menjar més bo de Laura López.
Lectora: Marta Torras, alumna de tercer d’ESO.
El cavall i el cérvol. Conte popular.
Lectors: Andreu Melià
i Nerea Ruiz, de cinquè de Primària.
Darío y la noche, de Lázaro Labrador
Lectors: Ada Guilera, Laia Lahoz
i Eloi Xirinachs, alumnes de segon d’ESO.
CONTES PER A NOIS I NOIES
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Hedera Hèlix, de Pere Calders.
Lectors: Lluc Lóbez, Pau Soriguera
i Pol Pueyo, alumnes de tercer d’ESO.
La flor de Panical, conte popular
Lectors: Oscar Cardoner, Laia Tarrés
i Ona Salvat, alumnes de quart d’ESO.
Quan el mòbil resta immòbil de Jan des Vals.
Lectora: Elena Estráviz, alumna de sisè de Primària.
Caputxeta políticament incorrecta, de James Garner.
Lectora: Alex Spriggs, alumne de tercer d’ESO.

Racó Verd

Les gallines
Ja fa uns set anys a l’escola havíem
parlat de tenir gallines i quan finalment ens disposàvem a tirar endavant el nostre objectiu va arribar
aquí el primer brot de grip aviària i
amb ella la prohibició de tenir aviram en segons quines condicions.
Llavors vam fer marxa enrere i la
idea no va prosperar. Durant uns
anys cada vegada que començava el
curs i arribava la tardor i tornàvem
a engegar el projecte arribava la
notícia d’alguna au trobada morta
víctima d’aquesta malaltia o alguna
altra cosa al respecte que mantenia
encara el problema viu i havíem de
tornar a suspendre l’intent.
L’any passat, per fi va semblar que
teníem llum verda i aquest cop vam
reeixir: era el febrer del 2012.

Contra tot pronòstic des de la seva
arribada van fer una mitjana d’un
ou diari i això va provocar la formulació de preguntes sobre la possibilitat d’obtenir dels ous algun
pollet i darrere la pregunta venia
la reflexió, mentre un càlid sentiment d’èxit guanyava terreny: quin
desconeixement que tenim de la
natura! Llavors, és clar, explicàvem
que calia un gall i que tan sols eren
gallines ponedores.
Per Pasqua van marxar a un galliner
de La Floresta i a l’acabar el curs hi
van tornar. Allà hi tenen un gall que
es va interessar per elles així que
van arribar. El cas és que a inicis de
setembre teníem dues de les nostres gallines cuidant cadascuna quatre o cinc ous i cal tenir en compte
que això no vol dir que fossin seus!
Perquè resulta que pot passar que
una gallina s’apropiï la posta d’una
altra. La qüestió és que elles, que
eren ponedores, van sentir el crit de
la maternitat i es van tornar lloques
–cosa que tampoc és gaire normal...i vam anar esperant que acabessin la
incubació per a traslladar-les de nou
a l’escola. Al cap d’uns dies una es
va desinteressar pels ous i l’altra va
aconseguir només que n’hi visqués
un, però ben sa.

Vam comprar un galliner de fusta
i tres gallines. La notícia va crear
alegria entre els infants i, la pregunta “gallines, per què?” entre
més d’un adult. I costava trobar
una bona resposta.

A mitjan de setembre vam tornar-les a l’escola i la notícia va córrer amb excitació: tenim un pollet!
Llavors van tornar la confusió i les
preguntes: com podia haver-hi un
pollet si no hi havia gall? I la resposta aclaria els dubtes: han estat
amb un gall que es diu Pepet.

Instal·lades ja a l’escola, les gallines
van provocar una sèrie de situacions relacionades amb la il·lusió i
l’interès de petits i grans. El fet de
tenir gallines, de poder-les veure,
de sentir-se’n cuidadors desvetllava un sentiment especial semblant a la felicitat gratuïta d’un nen
amb una joguina nova. És curiós
constatar que en més o menys
grau a gairebé tothom li fa gràcia
visitar-les.

Veure les gallines com feinegen,
observar com són i conèixer què
mengen i com cal cuidar-les resulta
de per si força interessant i sobretot,
tenir-les a l’abast i sentir-s’hi a prop
són qüestions molt més poderoses
del que aparentment ens imaginem.
El contacte amb la natura ens fascina, ens permet ser curiosos i aprendre coses. Quan un infant descobreix
els ous dins el galliner, a part de la
sorpresa, aprèn el misteri de la rela-

35

ció entre nosaltres i aquestes bèsties
i potser s’adona per primera vegada
de la màgia de tenir ous a la nevera
de casa o de trobar-ne al supermercat. Es tracta d’una connexió ràpida
entre el món rural i el nostre dia a
dia d’asfalt que desencadena valors
que s’hi amaguen al darrere. De fet la
sensació de satisfacció contemplant
la vida dins el galliner ens dóna pistes de com ens afavoreix en la nostra
personalitat i és que la raó més fonda
per tenir gallines recau en ajudar els
infants a prendre consciència de la
importància del bestiar per a l’home,
en valorar els aliments i el seu origen
–tan directament relacionat amb
la natura-, en tenir presents alguns
aspectes de la cadena alimentària
i sobretot en ser coneixedors de la
transformació de la matèria: elles
mengen enciam i restes de menjar i les seves caques ajuden a fer el
compost per a després fer créixer les
plantes de l’hort.
És clar que hi hauria altres raons potser més romàntiques com la d’apropar els infants a la natura o saber
tenir cura i respecte pels animals
però encara hi ha una última realitat:
conviure amb els animals que ens
ajuden a viure ens fa més humans i
això es veu reflectit als rostres de tots
els visitants del galliner.
Eugènia Masana
Membre de la Comissió Verda de l’escola
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