La lectura a Construïm
CONSTRUÏM ÉS UN PROJECTE FET DES DE L’ESCOLTA ACTIVA
I EL DIÀLEG AMB LES ESCOLES AMB L’OBJECTIU D’OFERIR A
LA COMUNITAT EDUCATIVA EINES I SOLUCIONS QUE SIGUIN
D’UTILITAT PER AFRONTAR ELS REPTES DE L’EDUCACIÓ ACTUAL.
LA CONSTRUCCIÓ DE BONS LECTORS ÉS, PRECISAMENT,
UN D’AQUESTS REPTES.

AMB QUINES EINES PODEM CONSTRUIR LA BASE D’UN BON LECTOR?

QUALITAT LITERARIA
La qualitat d’un llibre es mesura no pel contingut de les seves
pàgines, sinó per l’efecte que provoca en el lector. El PLA LECTOR
Construïm posa a l’abast dels alumnes lectures que els conviden a
desenvolupar el pensament crític, enriqueixen el seu aprenentatge i
els desperten el gust per llegir.

AUTORIA DE KM 0
Els llibres escollits pel PLA LECTOR Construïm són obra d’autors
i autores amb gran reconeixement en l’àmbit cultural català.
L’escriptor rere les pàgines, també forma part del procés de
formació del bon lector.

FLEXIBILITAT
La selecció de títols del PLA LECTOR Construïm permet adaptar-se a les diferents
necessitats, nivells i gustos de cada lector. Totes les lectures que componen el pla
disposen de recursos i activitats associades que permeten treballar la lectura des
de diferents àmbits i enfocaments.

Així és el Pla Lector Construïm
EL PLA LECTOR CONSTRUÏM ESTÀ CONFORMAT A PARTIR
D’UNA PROPOSTA DE LECTURES I ACTIVITATS AMB L’OBJECTIU
DE PROVOCAR LA REFLEXIÓ I FOMENTAR L’ESPERIT CRÍTIC EN
EL LECTOR. A MÉS, AQUEST TREBALL ESTÀ ENFOCAT DE MANERA
QUE RESULTI ESTIMULANT I DIVERTIT.

Des de l’àrea de Llengua es proposa una lectura per a cada trimestre en tots els cursos de Primària.
Cada llibre s’acompanya d’una sèrie de recursos i activitats ubicats a Construïm Digital, l’entorn
virtual d’aprenentatge del projecte Construïm:

RECURSOS DIGITALS
El treball de cada llibre es fa a través de recursos i activitats
en format digital que giren al voltant de tres eixos:

COMPRENDRE

PARLAR

CREAR

ACTIVITATS INDIVIDUALS
Cadascuna de les lectures disposa d’una proposta
d’activitats individuals descarregables per l’alumne.

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Document per als docents amb orientacions didàctiques i
la temporalització de les activitats.

Cicle Inicial

1r trimestre

Títol: El vampiret Draculet
Autor: Ponç Pons
Il·lustradora: Àngels Comella
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-661-3777-5

Sinopsi

Codi:160896

El vampiret Draculet, que vivia amb els seus
pares, un mussol i un vell fantasma en un castell abandonat, s’avorria molt. Per això, un dia
se’n va anar a córrer món i, en passar volant
pel pati d’una escola, va descobrir que podia
fer un munt de coses molt divertides.

2n trimestre

Títol: Maria Llufa
Autor: Carles Sala i Vila
Il·lustradora: Marta Montañá
ISBN: 978-84-661-4006-5
Pàgines: 48

Sinopsi

Codi: 173106

La Maria Llufa és una marieta molt petanera. Un bon dia, tipa que els seus amics es
queixin, decideix que s’aguantarà els pets.
Però al cap d’una setmana ja no pot més i
fa un pet tan regròs que ﬁns i tot perd els set
puntets de l’esquena ! I ara què farà? On s’és
vist, una marieta sense punts?

3r trimestre

Títol: La rateta i el gat burleta
Autor: Marc Donat
Il·lustrador: Pedro Rodríguez
ISBN: 978-84-661-3972-4
Pàgines: 64

Sinopsi

Codi: 170009

El conte de la rateta que escombrava l’escaleta el coneix tothom, petits i grans. Però
aquesta rateta té un grapat de pretendents
inimaginable: lleons, camells, periquitos...
ﬁns i tot un gripau de sang reial! Al ﬁnal,
però, tria el gat,i caldrà veure si la rateta ha
pres una bona decisió...

1r

Te’l recomanem perquè...
És un llibre que parla de l’autonomia i de la superació de dificultats, i de com els canvis poden ser
molt positius per a un mateix i per
a les persones del seu entorn.

Valors
Autonomia
Habilitats socials
Comunicació

Te’l recomanem perquè...
Explica una història sobre l’amistat i el treball en equip. Tots els
amics de la marieta es mobilitzen
per recuperar els punts que ha
perdut.

Valors
Amistat
Solidaritat
Respecte als altres

Te’l recomanem perquè...
Explica una història que probablement els nens ja coneixen, però
en fa una revisió i la modernitza.
A més, introdueix el llenguatge
poètic als menuts d’una manera
amena i divertida.

Valors
Mentida
Responsabilitat

2n

1r trimestre

Títol: Una revolta d’estar per casa
Autora: Núria Homs
Il·lustrador: Lluís Farré
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-661-3777-5

Sinopsi

Codi: 158575

La senyora Antònia i el senyor Gabriel volen vendre’s la casa perquè l’enderroquin. Però, llavors,
la butaca de la sala s’instal·la a la banyera, tots
els mitjons s’amaguen i per la xemeneia no para
de sortir xocolata desfeta. Que potser pensaven
que una casa amb tanta personalitat es deixaria
enderrocar tan fàcilment?

2n trimestre

Títol: Un poble
Autor: Enric Larreula
Il·lustradora: Susanna Campillo
ISBN: 978-84-661-3778-2
Pàgines: 64

Sinopsi

Codi: 160897

A una vall fèrtil, rica en boscos, pastures
i pesca, hi arriben un bon dia dues tribus
diferents. L’una s’instal·la al pla, vora el riu, i
l’altra, dalt d’un turó. Cada tribu va a la seva
ﬁns que en passa una de grossa i, llavors,
les dues tribus s’hauran de posar d’acord per
trobar-hi una solució.

3r trimestre

Títol: La llista d’aniversari
Autora: Anna Manso
Il·lustrador: Gabriel Salvadó
ISBN: 978-84-661-3978-6
Pàgines: 64

Sinopsi

Codi: 170024

La protagonista d’aquesta història és una nena
que comença a fer la llista del que vol que li
regalin per l’aniversari. Ara bé, aquesta vegada els pares li han posat una condició: han de
ser coses que no ocupin lloc. La nena els fa cas
però, quan els ensenya la llista, gairebé cauen
de cul! Al ﬁnal, acabarà reconeixent que ha
estat el millor aniversari de la seva vida.

Te’l recomanem perquè...
Destaca el valor del treball en
equip, estimula la imaginació i
posa de manifest que, amb empenta i fermesa, es pot aconseguir
gairebé qualsevol cosa.

Valors
Treball en equip
Respecte
Perseverança

Te’l recomanem perquè...
Parla de cultures i tradicions
diferents però ensenya que, en el
fons, tots som iguals.

Valors
Solidaritat
Pau
Tolerància

Te’l recomanem perquè...
És una història que destaca el valor de les coses no materials i de
les experiències per davant de les
coses materials.

Valors
Generositat
Família

Cicle Mitjà

3r

Títol: Set raons per estimar els meus pares

1r trimestre

Autor: Jaume Cela
Il·lustrador: Jordi Vila Delclòs

Te’l recomanem perquè...

ISBN:978-84-661-3943-4

Parla de l’entorn més proper dels
alumnes i de les relacions entre
els membres de la família, que és
essencial en la seva vida.

Pàgines: 112

Sinopsi

Codi: 167901

A en Nil li han regalat una llibreta amb una
condició: hi ha d’apuntar set raons per les
quals estima els seus pares. Ni sis ni vuit. I
aquestes set raons ens permetran fer-nos un
fart de riure amb en Nil i el seu món.

Valors
Família
Respecte
Estima

Títol: Una nit molt moguda
Autora: Roser Atmetlla

2n trimestre

Il·lustradora: Núria Feijoó
ISBN: 978-84-661-4022-5
Pàgines: 112

Sinopsi

Codi: 173565

La Maria tenia un problema: quan es ﬁcava
al llit i l’habitació quedava a les fosques, no
podia tancar els ulls. Perquè si els tancava,
venien tots: el pingüí caníbal, les sabates esclafadores, la bicicleta boja... La Maria haurà
d’emprendre un viatge fantàstic a través de les
seves pors per poder superar-les.

3r trimestre

Títol: Em venc la mare
Autora: Care Santos
Il·lustradora: Mercedes Marro
ISBN: 978-84-661-3974-8
Pàgines: 112

Sinopsi

Codi: 170006

L’Òscar està cansat que la mare li faci tastar
plats estranys i fastigosos, que li prohibeixi
les llaminadures i que tingui la fal·lera de ferlo llegir tant sí com no. A sobre, s’estima més
el cigró que a ell, tot i que el cigró només
plora, menja i fa caca. Per això decideix
posar un anunci per vendre’s la mare.

Te’l recomanem perquè...
Explica una història sobre la por de
la foscor i sobre com afrontar-la.

Valors
Superació
Generositat
Voluntat

Te’l recomanem perquè...
Explica, amb molt d’humor, la relació real entre una mare i un fill.

Valors
Treball en equip
Respecte
Perseverança

4t

1r trimestre

Títol: Tots els colors del camaleó
Autor: Jordi Losantos
Il·lustradora: Cristina Losantos
ISBN: 978-84-661-3942-7
Pàgines: 112

Sinopsi

Codi: 167900

Després que un gripau li llanci un verí als
ulls, en Tami, el camaleó, perd la capacitat
de distingir els colors. Per això decideix emprendre un viatge i anar a buscar el bruixot
que viu a les muntanyes. Al ﬁnal del viatge
en Tami s’adonarà que veure les coses de
manera diferent no és cap malaltia.

2n trimestre

Títol: Els somnis de l’Aurèlia
Autor: Eduard Márquez
Il·lustradora: Cristina Losantos
ISBN: 978-84-661-3954-0
Pàgines: 96

Sinopsi

Codi: 167916

Tipa de no recordar cap dels seus somnis,
l’Aurèlia demana ajuda a una fada. Però
no sap que, de vegades, els problemes més
senzills no són precisament els més fàcils de
resoldre. Sobretot quan s’hi barregen uns
quants personatges capaços de convertir un
dia qualsevol en un veritable malson...

3r trimestre

Títol: Per un plat de macarrons
Autora: Mercè Canela
Il·lustrador: Ramón Rosanas
ISBN: 978-84-661-4168-0
Pàgines: 88

Sinopsi

Codi: 173583

En Bruno té un restaurant italià on es fan
els millors macarrons de la ciutat. La Maduixa, la seva gata, l’ajuda a cuinar. Una
nit, uns desconeguts segresten la Maduixa
i, com a rescat, demanen la recepta dels
macarrons! Sort de la Rita, la noia de qui
el Bruno està bojament enamorat, que li
dona un cop de mà.

Te’l recomanem perquè...
Farà que els alumnes s’adonin que
ser diferent no és dolent, i que
cal acceptar la manera de ser de
cadascú.

Valors
Amistat
Valentia
Superació de dificultats

Te’l recomanem perquè...
Parla de les aparences i de la
voluntat que tenen les persones,
de vegades, de voler ser com els
altres, de no quedar-se enrere.

Valors
Imaginació
Tolerància
Respecte
Valoració d’un mateix

Te’l recomanem perquè...
És una lectura trepidant, amena
i divertida que captivarà els teus
alumnes.

Valors
Amor
Generositat

Cicle Superior

1r trimestre

Títol: Leandre, el nen horrible
Autora: Anna Manso
Il·lustrador: Lluís Farré
ISBN: 978-84-661-3976-2
Pàgines: 96

Sinopsi

Codi: 169650

De debò és lleig o és horrible, en Leandre?
Potser sí, potser no. El que és segur és
que s’enamora d’una nena de la classe,
es fan molt amics i plegats s’ho passen
bomba fent de perruquers, investigant qui
pispa el diari de la mare i fent de models
fotogràfics...

2n trimestre

Títol: El castell del doctor Franchini
Autor: Lluís Oliván
Il·lustrador: Bartomeu Seguí
ISBN: 978-84-661-4017-1
Pàgines: 128

Sinopsi

Codi: 173560

En Guillem i la seva colla d’amics decideixen entrar al castell del doctor Franchini,
un casalot que hi ha als afores del poble i
on diuen que hi passen coses estranyes. A
dins, en Guillem hi descobreix en Mamadou, un noi de Mauritània que busca el seu
germà petit que fa dos anys que se’n va
anar de casa els pares.

3r trimestre

Títol: Brisca
Autor: Andreu Martín
Il·lustrador: Ramon Rosanas
ISBN: 978-84-661-3944-1
Pàgines: 128

Sinopsi

Codi: 156731

Mentre passeja pel bosc, la Brisca, la gosseta de la Paula, es perd. Passen els dies i
la Brisca no torna. Alhora, per aquella zona
es comença a parlar d’una colla de gossos
salvatges que ataquen els animals i les
persones. Pot ser que la Brisca s’hagi ajuntat
amb aquesta gossada?

5è

Te’l recomanem perquè...
Parla de la poca importància que
té en les persones l’aparença externa d’una manera positiva i amb
molt d’humor.

Valors
Confiança
Amistat
Respecte

Te’l recomanem perquè......
És un cant a l’amistat i a la solidaritat entre nois i noies de cultures
diferents.

Valors
Solidaritat
Amistat
Respecte

Te’l recomanem perquè......
Parla de qüestions com el maltractament i l’abandonament dels
animals.

Valors
Amor
Respecte
Valentia

6è

1r trimestre

Títol: La noia del temps
Autora: Eva Piquer
Il·lustradora: Marisa Morea
ISBN: 978-84-661-4224-3
Pàgines: 120

Sinopsi

Codi: 173581

L’Iris està vivint una sèrie de canvis personals
importants: una ciutat i una escola noves;
les relacions de la mare; l’atracció per un
noi; els canvis de la pubertat... A la seva
nova escola, els companys l’elegeixen per
ser la noia del temps al telenotícies de la
classe, i les prediccions que fa comencen a
fer-se realitat com per art de màgia...

2n trimestre

Títol: Lior
Autora: Núria Pradas
Il·lustrador: Tha
ISBN: 978-84-661-3971-7
Pàgines: 144

Sinopsi

Codi: 170010

La incomprensió i l’odi dels humans ha
destruït la civilització. Una nova societat,
que rendeix culte a la força física i rebutja
els sentiments i la imaginació, domina el
món. Però encara hi ha persones que lluiten
per retrobar la llibertat i la cultura. En Lior,
un noi de dotze anys, es perﬁla com a futur
líder d’aquests dissidents.

3r trimestre

Títol: La pel·lícula de la vida
Autora: Maite Carranza
Il·lustradora: Iratxe López de Munáin
ISBN: 978-84-661-4204-5
Pàgines: 184

Sinopsi

Codi: 177463

L’Olívia és una noia normal amb una mare
actriu, un pare missing, un germà poruc, unes
amigues llepaﬁls... Però la crisi truca a la
porta i el seu petit món s’ensorra per complet.
Malgrat tot, l’Olívia se les empesca per tirar
endavant i, gràcies al seu germà Tim, descobreix que a la pel·lícula de la vida tots podem
escriure el nostre propi guió.

Te’l recomanem perquè...
Parla dels canvis de la pubertat i
de les noves experiències i situacions amb què es troben els nois i
noies.

Valors
Família
Amistat
Amor
Creixement personal

Te’l recomanem perquè.....
Explica la història d’una societat
irreal però possible, fet que porta
a la reflexió sobrre la societat
actual.

Valors
Tolerància
Valentia
Solidaritat

Te’l recomanem perquè...
Ofereix una visió d’un tema molt
actual, la crisi econòmica, des del
punt de vista d’una noia i el seu
germà petit.

Valors
Valentia
Tolerància
Respecte
Família

L’entorn virtual
CONSTRUÏM DIGITAL ÉS L’ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE CONSTRUÏM, ON TROBARÀS TOTS ELS RECURSOS
I ACTIVITATS ASSOCIADES A CADASCUN DELS TÍTOLS QUE
FORMEN PART DEL PLA LECTOR CONSTRUÏM.

Accedeix al
PLA LECTOR Construïm:
Disponible per als usuaris de l’àrea de Llengua
Catalana del projecte Construïm.

Orientacions
didàctiques:
Cada curs disposa d’un document
d’orientacions didàctiques
de les activitats de cada lectura
del curs i la temporalització
de cadascuna d’elles.

Per accedir a Construïm Digital has de ser usuari de qualsevol llibre de l’àrea de Llengua
Catalana del projecte Construïm i registrar-te a www.cruillaconnecta.cat. Introdueix la llicència
que trobaràs dins els teus recursos didàctics i accedeix a l’entorn virtual.
Els teus alumnes podran entrar a construim.cruilladigital.cat amb la llicència integrada en el seu llibre.

ELS RECURSOS I ACTIVITATS ASSOCIATS A CADA LLIBRE ES PRESENTEN
DE LA SEGÜENT MANERA:

Comprendre
Fitxa de
la lectura

Activitat digital autoavaluable de comprensió lectora
que gira al voltant de diferents aspectes de la lectura,
com la història, els personatges o l’estructura del llibre.

Informació sobre l’autor/a,
l’il·lustrador/a i resum de la
història.

Parlar
Proposta de treball individual
o en grup per reﬂexionar
sobre algun aspecte del
llibre i contextualitzar-ne
l’experiència a una situació
real i identiﬁcable per part
de l’alumne.

Crear
Proposta de producció
d’un petit projecte escrit, gràﬁc o
audiovisual relacionat amb la lectura.

Vídeo-recomanació
lectora
Amb l’objectiu de motivar i estimular
la lectura del llibre, l’autor/a el recomana
a través d’un vídeo.

Activitats
Descarregable per a l’alumne amb activitats
individuals. Inclou propostes de comprensió,
anàlisi i reﬂexió sobre la lectura.

Lectura en veu alta
Lectura en veu alta d’un fragment del llibre per part
de l’autor/a per treballar l’oralitat dels textos.

Telèfon d’atenció al client:
902 12 33 36 / 912 08 04 04
clientes@grupo-sm.com / www.cruilla.cat

181924

www.construim.cruilla.cat

