Recursos per a l’aula
Com treballar els llibres de Lectura Fàcil
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Introducció
Moltes persones poden llegir qualsevol text sense dificultat,
comprendre’l i trobar-li un sentit. T’imagines que no poguessis?
Que les paraules fossin mots abstractes
o que perdessis contínuament el fil del que estàs llegint?
Aquesta és la realitat amb què es troben cada dia milers d’alumnes
que, per diversos motius –immigració, trastorns d’aprenentatge, etc.pateixen dificultats de comprensió lectora
que interfereixen en el seu procés d’aprenentatge.
Per donar resposta a aquesta dificultat, existeixen els llibres de Lectura Fàcil.
Es tracta de llibres adaptats segons les directrius de l’IFLA
(Intenational Federation of Library Associations and Institutions)
pel que fa al seu llenguatge, forma i contingut,
per facilitant-ne la comprensió per part d’aquests alumnes.
Aquesta és una eina amb un alt valor pedagògic, perquè reforça l’aprenentatge
i permet la integració d’aquest col·lectiu en la dinàmica natural de l’aula.
(Extret del web d’Abacus)

Com es caracteritza un text LF?
Vocabulari senzill i directe, evitant metàfores i abstraccions
Frases curtes amb una única idea principal
Esdeveniments en ordre cronològic
Accions directes i simples
Imatges descriptives que complementen el text
Marges i interlineats generosos, i una longitud de línia limitada

A qui s’adreça?
Alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària que comença a descobrir
les obres universals.
Alumnat de l’ESO amb dificultats de comprensió lectora.
Alumnat de Secundària.
Persones adultes i col·lectius especials que presenten dificultats
de comprensió lectora o que volen aprendre la llengua.
Alumnat nouvingut.
Alumnat amb trastorn d’aprenentatge (dislèxia, TDAH...).
Alumnat amb necessitats educatives especials (discapacitat intel·lectual,
sordesa, trastorns mentals...).
Alumnat amb dificultats de comprensió lectora o amb poc hàbit lector.
Alumnat que comença a descobrir les obres universals.
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Experiències d’innovació a través de la lectura
Us presentem experiències d’èxit sobre l’ús dels materials LF a les aules:

APRENENTATGE SERVEI
Lectures compartides entre escoles o entitats.

Projecte company de lectura
INS LA RIBERA
MONTCADA I REIXAC
Alumnes del centre adapten llibres i materials a Lectura Fàcil per a alumnes nouvinguts.

De nois ordinaris a nois extraordinaris
INS VILATZAR - CAN VILA
VILASSAR DE MAR - MOLLET DEL VALLÈS
Alumnes adapten contes a LF i en altres formats accessibles per a alumnes d’escoles
d’Educació Especial, com a treball de Recerca de Batxillerat.

Llegint, compartim: lectura a dues bandes, Primària i Secundària
INS DUC
RUBÍ
Alumnes de 2n d’ESO d’atenció a la diversitat comparteixen lectures amb alumnes
de 1r de primària un cop per setmana: els llegeixen, fan preguntes i activitats per grups.

Dinamizando lecturas
SAN JOSÉ DE CALASANZ
SANTURTZI
Alumnes de FP Bàsic participen en un club LF a l’aula, es formen en dinamització lectora,
i condueixen un club en una residència de gent gran.
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ESCOLA I BIBLIOTECA MUNICIPAL
Llegeix els clàssics
ESCOLA LAIA I BIBLIOTECA LA SAGRERA
BARCELONA
Alumnes de 5è i 6è de Primària s’apropen als clàssics de la literatura universal
a través dels llibres LF. Un cop el trimestre fan un club LF a la biblioteca.

Club de lectura amb alumnes
INS SANT JORDI I BIBLIOTECA LA ROCA
LA ROCA DEL VALLÈS
Alumnes amb dificultats lectores participen en un club LF a la biblioteca.
Dinamitzats per professionals, introdueixen diferents activitats complementàries
a la lectura: jocs teatrals, escenificació, expressió, mímica...

La meteorologia a través de la lectura
ESCOLA SANTA CECÍLIA I BIBLIOTECA MUNICIPAL
BOLVIR DE CERDANYA
Els alumnes coneixen la meteorologia i el clima de diferents parts del món,
a través de la lectura de llibres com La volta al món en 80 dies o La ruta del cacau.
Dinamitzat per personal especialitzat en meteorologia.

Fem fàcil la Biblioteca amb la Lectura Fàcil
ESCOLA ÀURIA
IGUALDA
Alumnes en edat de transició a la vida adulta de l’Escola Àuria (Educació Especial)
fan un club de lectura a la biblioteca municipal.

LECTURA SOCIAL
Refugiats d’ara i d’abans

Activitats de paral·lelisme entre els refugiats de la Guerra Civil i la situació dels refugiats
de Síria, a través del llibre De Chamartín a Collbató. Es llegeix el llibre i es convida l’autora,
filla de refugiat de guerra protagonista del llibre, i voluntàries de camps de refugiats
de Grècia.

Cartes amb l’autora
ESCOLA PLA DE MAR
COMA-RUGA
Lectura del llibre De Chamartín a Collbató com a complement per estudiar
la Guerra Civil. Es convida l’autora a fer una xerrada i els alumnes
li escriuen cartes amb les seves impressions del llibre.
4

LECTURA I TEATRE
Foto-emoció

Lectura grupal de fragments d’un llibre. L’alumnat consensua
una escena-resum del text llegit, que queda recollida en una fotografia.

Teatralització

Representació teatral de diferents llibres LF.
ESCOLA MARILLAC I ESCOLA SAGRAT COR
BARCELONA
El llibre de les bèsties.
INS POETA MARGALL
BARCELONA
Sarazad i les mil i una nits.
INS PRÍNCEP DE GIRONA
BARCELONA
Robinson Crusoe.
ESCOLA VIDA MONTSERRAT
BARCELONA
Mar i Cel.
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LECTURA I NOVES TECNOLOGIES
Booktuber

Recomanacions de llibres a través de petits vídeos a Youtube.
Concurs Booktuber LF.

Bloc de lectura

Crear un bloc on comentar les experiències de lectura, recomanacions, etc.
Colegio Presentación de María (Bilbao).

Club LF d’AMPANS
CLUBS DE LECTURA
Racons de lectura
ESCOLA PRESENTACIÓN DE MARÍA
BILBAO
Projecte d’escola. Tots els alumnes de 5è de Primària fins a 3r d’ESO participen
en un club de Lectura Fàcil. Fan activitats sobre cada capítol, conviden pares
i mestres al club, activitats de comprensió lectora i competència oral (preguntes
i respostes, debats, booktrailer i entrevistes).

Extraescolar de lectura
ESCOLA PAIDEIA
BARCELONA
S’ofereix el club de lectura com a activitat extraescolar per als alumnes
que volen millorar les habilitats lectores.
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La cadira de llegir al bibliopati
CEIP MARCEL·LÍ DOMINGO
TARRAGONA
La biblioteca de l’escola s’obre durant l’estona de pati. Els alumnes més grans
poden seure a “La cadira de llegir” i llegir llibres LF als alumnes més petits.

Aula d’acollida i alumnes amb necessitats especials
INS MEDITERRÀNIA
EL VENDRELL
Des de la biblioteca es proposen lectures en grup per als alumnes nouvinguts
de l’aula d’acollida, i per a aquells que tenen necessitats especials.
ESCOLA GAVINA
BARCELONA
Escola d’Educació Especial on utilitzen la Lectura Fàcil en tots els àmbits:
revista de l’escola, llibres a les aules, fitxes, exàmens, materials didàctics, circulars
i comunicats a les famílies.

INS MILÀ I FONTANALS
IGUALADA
Alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT), que no han obtingut el títol
de la ESO, participen en un club LF a la biblioteca municipal.
A partir de les lectures treballen diferents aspectes educatius.
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BIBLIOTECA ESCOLAR
ESCOLA ALBA
REUS
Adaptació de 10 lectures d’ESO i cicle Superior de Primària, i activitats
de comprensió lectora (preguntes, sopes de lletres, jeroglífics, encadenats, sudokus...).

ESCOLA GUERAU DE PEGUERA
TORRELLES DE FOIX
Tertúlies literàries on les interaccions dels alumnes són el més important. El docent
fa de moderador de la conversa.
ESCOLAES MONTCAU - LA MOLA I ELS PINETONS
MATADEPERA
Els llibres de Lectura Fàcil estan integrats dins la col·lecció de la biblioteca.
La bibliotecària recomana els llibres segons les necessitats i interessos dels alumnes.
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Activitats complementàries a la lectura
XERRADES AMB AUTORES
Sobre la seva obra, l’ofici d’escriure i adaptar i sobre la Lectura Fàcil.
Els usuaris podran fer preguntes a les autores. Possibilitat de sol·licitar la xerrada
a través del programa “Lletres a les aules” de la Institució de les Lletres Catalanes.

Núria Martí

Llicenciada en Filologia Catalana, és professora de català per a adults i escriptora.
Ha obtingut diversos premis literaris.

M. Àngels Sellés

Llicenciada en Psicologia. Ha estat logopeda d’alumnat amb necessitats educatives
especials, psicopedagoga i tutora de la USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial)
a l’Institut Poeta Maragall (Barcelona).

Montse Flores

Llicenciada en Filologia Catalana. Ha estat professora de català per a adults.
Professora de Secundària a l’Institut Duc de Montblanc de Rubí. Traductora
i assessora lingüística de publicacions diverses.

Sílvia Llorente

Va estudiar a l’Escola Italiana, és llicenciada en Psicologia i ha treballat a l’escola
pública. Actualment es dedica al doblatge, fa recitals de poesia i contacontes.

RUTES LITERÀRIES
Ruta a Collbató

Basada en el llibre De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil viscuda per un nen.
Ruta pels indrets del municipi on transcorre la història,
de la mà de la seva autora, M. Àngels Sellés.

Ruta a l’estany de Banyoles

Ruta autoguiada a l’estany de Banyoles, on transcorre la història de Set dies al llac.
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TEATRALITZACIÓ
Sessions participatives a càrrec d’actrius professionals.
A través del joc teatral i dinàmiques de teatre social els alumnes encarnaran
alguns personatges d’obres LF i representaran alguns dels fragments.

LECTURES DRAMATITZADES
Lectura a dues veus de fragments de llibres de Lectura Fàcil.
A càrrec d’actrius professionals.
El temps de les cireres
Històries de llegenda de Catalunya (quan encara no ho era)
Per encàrrec, es poden demanar altres obres del catàleg LF.
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Recursos per al foment lector
AUDIOLLIBRES
Lectures dramatitzades, amb diferents veus i efectes sonors.
Gratuïts des del web de l’Associació Lectura Fàcil:
Set dies al llac
Un rellotge amb dues inicials
Nahid, la meva germana afganesa
Contes sorprenents
El secret
El lladre de Tortosa i altres llegendes
Trampa de foc
Catalunya 1714
Les mateixes estrelles
El temps de les cireres
De Chamartín a Collbató
El fantasma de Canterville
L’aigua del Rif

MATERIALS DIDÀCTICS
Plans lectors i guies didàctiques de la col·lecció Kalafat/Kalafate.
Activitats i recursos per treballar alguns dels llibres del catàleg LF.
Llegim! Propostes pràctiques per apropar la lectura a tothom

Llibre amb recursos, suports i metodologies per apropar la lectura als alumnes
a través dels llibres LF.

Xerrem de llibres

Material editat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua.
Trampa de foc
L’aigua del Rif

Bloc Club LF Ampans

El conductor del club realitza aquest bloc amb tot d’informació i recursos
dels llibres LF que llegeixen.
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Llegir per parlar, llegir per aprendre

Material editat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament
de Cultura per reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua a través de la lectura.
El material consta d’una guia didàctica i tot un seguit de quaderns que proposen
activitats de conversa a partir de la lectura de:
El temps de les cireres.
Històries de llegenda de Catalunya (quan encara no ho era).
Viu la festa! Festes i tradicions catalanes.
Irene Polo, una reportera excepcional.
Pilar Prim.

MALETES PEDAGÒGIQUES LF
Els llibres de Lectura Fàcil permeten apropar els alumnes
a una gran varietat de temàtiques, amb materials fàcils d’entendre:
conflictes nacionals i internacionals, fets històrics, etc.
També els permeten conèixer gèneres i temes diversos:
clàssics universals, literatura catalana, biografies, etc.

Coneixement del país
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Fets històrics

Estudiar la història a través de llibres de Lectura Fàcil. Apropar els alumnes
a conflictes nacionals i internacionals amb materials fàcils d’entendre.
Paral·lelismes amb la situació dels conflictes i refugiats actuals.
GUERRA CIVIL ESPANYOLA

I GUERRA
MUNDIAL

II GUERRA
MUNDIAL

AFGANISTAN

CATALUNYA
1714

DRETS DONES
TREBALLADORS

PRÒXIM
ORIENT
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Aproximació als clàssics
CLÀSSICS UNIVERSALS

CLÀSSICS ESPANYOLS

Clàssics catalans

Biografies
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Premis Bones Pràctiques
Cada any, l’Associació Lectura Fàcil convoca els Premi
Bones Pràctiques de Lectura Fàcil.
Premiem iniciatives de diferents àmbits que utilitzin materials de LF
per promoure la lectura, la inclusió social i l’accessibilitat informativa,
valors amb els quals s’identifica el projecte Lectura Fàcil.
Si des de l’escola treballeu amb materials LF, expliqueu-nos el vostre projecte.
Un jurat valorarà aquelles iniciatives i entitats que s’han mostrat actives
en la dinamització lectora i l’accessibilitat informativa,
i les premiarà amb un lot de llibres LF.
Els premis s’entreguen durant un acte a finals d’any.
Les iniciatives guanyadores, i d’altres que tinguin especial interès,
es publiquen al web de l’ALF.
Què es considera una Bona Pràctica de Lectura Fàcil?
Una Bona Pràctica és un exemple de l’ús que se’n pot fer de Lectura Fàcil.
És a dir, qualsevol iniciativa amb èxit que promogui la lectura, el coneixement
o la inclusió social a través dels llibres i materials de Lectura Fàcil.
Més informació: www.lecturafacil.net

15

05
Altres serveis
Des de l’Associació Lectura Fàcil també oferim:
Formació sobre foment lector, ús dels materials LF i redacció de textos
en Lectura Fàcil (material docent, textos narratius i comunicacions
amb les famílies, etc.)
Cursos programats i a mida.
Xerrades sobre Lectura Fàcil per a mestres, famílies i alumnat.
Llibres de Lectura Fàcil. A la nostra seu pots consultar-los i adquirir-los.
Assessorament per crear i dinamitzar grups de lectura als centres educatius.
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D’acord amb la Llei d’Accessibilitat (Article 32):
El Departament d’Ensenyament ha de (...):
Garantir l’accés a materials educatius amb format
de Lectura Fàcil als alumnes que tinguin dificultats lectores.

Associació Lectura Fàcil
Ribera, 8 principal
08003 Barcelona
93 310 76 94
lecturafacil@cobdc.org
Segueix-nos a:
Web: www.lecturafacil.net
Facebook: www.facebook.com/lf.lecturafacil
Mapa LF: www.lecturafacil.net/mapalf
Twitter: @Lectfacil

Associació Lectura Fàcil
Ribera 8, principal
08003 Barcelona
Telèfon 93 310 76 94
www.lecturafacil.net
lecturafacil@cobdc.org

