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Llegir per parlar, llegir per aprendre

Llengua per a tot 
i per a tothom

PARLEULLEGIU

Invitació



{
Abans de llegir

Mireu un moment la il·lustració. Quin tipus de text diríeu que és? 

Heu rebut mai un document semblant? 

A què us convidaven?

3
2

6

1Heu endevinat quin tipus de text era? Diríeu que el format ens 
ajuda a reconèixer-lo ràpidament? Hauria estat encara més 
fàcil si haguéssiu tingut a la mà el document real? Per què?

5En realitat, quin tipus de llibre es presenta? Quin premi 
ha guanyat? Les fotografies de la portada del llibre, 
l’especialitat del catedràtic d’història que hi intervindrà i 
la música que es tocarà us ajuden a identificar l’època en 
què segurament transcorre la novel·la? Sabeu alguna cosa 
d’aquest període històric?

La data i el lloc de l’acte s’identifiquen 
clarament? Hi hauríeu posat alguna dada 
més? Per què no hi surt l’any, a la data? 

Què deuen significar les sigles UdG? Us sembla que és 
fàcil deduir-ho pel context? Les persones que han rebut 
aquesta invitació ho deuen saber?

El títol del llibre que es presenta és Mals hàbits. Si no 
tinguéssiu més informació, quina us sembla que podria 
ser la temàtica d’una obra amb aquest títol? Per què? 

4L’editorial que publica aquesta obra es diu Gregal. Sabeu què 
significa aquesta paraula? El dibuix que apareix al logotip 
d’aquesta empresa pot tenir a veure amb aquest significat? 
Us sembla que pot representar el vent?

{Després de llegir

{

Conversa

{

7Us atreviríeu a imaginar de quins Mals hàbits deu 
parlar l’autora del llibre, ara que en sabeu més coses? 
Us interessaria assistir a l’acte per saber-ho? Us agrada 
el gènere literari de què estem parlant? Parleu sobre les 
novel·les històriques que heu llegit i comenteu-vos si us 
han agradat o no.



Invitació

Editorial Gregal. Presentació del llibre Mals hàbits [material gràfic]. Girona: Gregal, 2012. Targeta d’invitació.

Lectura
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Ampliació de la informació

Models de documents:
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya/recursos.html

Plantilles per fer invitacions:
http://tractament.text.blog.gesem.cat/?p=28

Informació del llibre:
http://www.terracel.cat/gregal/fitxa_producte.asp?id_prod=16&id_cat=1

 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

A tots ens han convidat alguna vegada a un casament, 
a una festa d’aniversari o a una xerrada o presentació i 
ens han enviat una invitació. Tot i les diferències d’estil, 
d’imatge o de nivell de formalitat, totes les invitacions 
tenen unes característiques en comú: cal que hi aparegui 
qui convida, a què, on, quan... Les invitacions més 
formals acostumen a usar gairebé sempre les mateixes 
fórmules per convidar (siguin invitacions clàssiques de 
casament o d’actes organitzats des de les administracions 
o les empreses) i les informals, les que envia algú a títol 
personal, admeten formes més diverses i imaginatives.

DURADA DE L’ACTIVITAT 1h.


