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Llegir per parlar, llegir per aprendre

Llengua per a tot 
i per a tothom

PARLEULLEGIU

El joc 
de l’aualé



{
Abans de llegir

Llegíeu còmics quan éreu petits?

Teníeu alguna publicació o algun personatge preferit? Encara són coneguts avui dia? 

Penseu que els còmics agraden únicament a infants i joves?

3
2

6

1D’on us imagineu que són els dos protagonistes? Quina 
relació deuen tenir? Què us sembla que tenen en comú? 

5Com substitueix l’Anna el tauler d’aualé que li decorava 
la paret? Quina diferència hi ha entre un objecte de 
decoració i l’altre? Hi pot tenir un valor sentimental afegit?

Us agrada cuinar?  Heu tastat mai el plat que prepara 
l’Obame? Us veuríeu capaços de cuinar aquest plat amb els 
ingredients i les instruccions que apareixen al text? Quines 
altres dades necessitaríeu?

Les onomatopeies són mots formats a partir de la 
imitació de sons naturals. N’hi ha gaires al text? S’utilitzen 
normalment als còmics? Per què us sembla que ho fan? 
Busqueu les que hi ha al text i aneu llegint-les en veu alta. 
Corresponen a les accions que es dibuixen o descriuen?

Quin problema té l’Anna amb els cigrons? Observeu la 
vinyeta sense text. Us sembla que poden saber com se 
sent la noia només per la seva expressió facial? Hi trobeu 
a faltar un text explicatiu o no?  

4Heu entès com es juga a l’aualé? Què pot fer que algú perdi 
una partida encara que tingui més llavors? Us sembla que 
això transmet uns valors positius als que hi juguen?

{Després de llegir

{

Conversa

{

7Podríeu explicar-vos què us sembla que passa en l’última 
vinyeta de la història?
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Lectura

Per poder llegir el text i les imatges sense perdre cap detall haureu  d’entrar a la pàgina web Llengua catalana: 
www.gencat.cat/llengua/parlemtuijo 
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Ampliació de la informació

Sobre el joc de l’aualé:
http://vimeo.com/17153453 (L’Alba i el joc de l’aualé)
http://jocs.org/2010/11/24/auale/

Sobre les onomatopeies:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia

Sobre els còmics:
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2mic

 Llegeix el text de lectura diverses vegades i preveu les 
dificultats que pot tenir. 

 Consulta l’apartat «Informació per preparar aquesta 
lectura» que trobaràs tot seguit. Obtindràs informació 
sobre l’autor o el tipus de text que es presenta.

 Al final d’aquesta pàgina hi ha un apartat amb enllaços 
a webs on, si ho vols, pots ampliar informació.

 Recorda que entre tu i l’aprenent heu de compartir 
un codi per quan calgui fer evident algun error durant la 
lectura.

 És important respondre totes les preguntes de l’apartat 
«Abans de llegir».

Per fer la lectura amb l’aprenent segueix les pautes que es 
donen en el document de presentació del material (http://
www.gencat.cat/llengua/llegirperparlar).

Recorda que l’objectiu és llegir en parella i fer conversa a 
partir de la lectura.

INFORMACIÓ PER PREPARAR AQUESTA LECTURA

El text que llegireu és un còmic. Els còmics combinen 
il·lustracions i text. Les imatges, acompanyades del 
text, expliquen una història. Aquesta combinació ens 
pot ajudar a entendre més fàcilment el que es narra, 
però també cal estar acostumat a llegir aquests tipus de 
textos perquè tenen uns codis propis: les bafarades (per 
saber el que diuen els personatges), les onomatopeies 
i les interjeccions (representació de sons o veus dels 
animals que no es fan de la mateixa manera en tots els 
idiomes), vinyetes sense text, etc. Heu de tenir en compte 
tot això quan feu la lectura en veu alta i les activitats de 
comprensió. Els textos són més curts i resumits i s’han de 
complementar amb la informació que ens dóna el dibuix.

L’objectiu d’aquest còmic no és explicar fil per randa com 
es juga a l’aualé, sinó parlar de jocs d’altres llocs del món 
que potser no coneixem i de la importància que tenen en 
aquelles cultures.

DURADA DE L’ACTIVITAT 1h.


