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Llegir per parlar, llegir per aprendre

Llengua per a tot 
i per a tothom

PARLEULLEGIU

Esmorzar
a casa



Abans de llegir
Feu una ullada ràpida a la il·lustració. Quin tipus de text us sembla que us trobareu? Què us ho fa pensar?

A quin tipus de públic deu anar adreçat? 

Us resulta atractiu? Us vénen ganes de llegir el que s’hi explica?

3
2

1Heu endevinat que es tracta d’un text que pertany a una campanya 
publicitària? Qui pot fer una campanya d’aquesta mena? Penseu a mirar 
la referència al peu del text per tenir una pista. Quin és el missatge que 
es vol donar? Havíeu pensat mai que pot ser un problema per als nens i 
joves no esmorzar bé?
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A la part dreta es donen receptes d’esmorzar. Us agraden els noms que hi 
han posat a cada tipus de recepta? El que suggereix el nom es correspon 
amb el que es proposa d’esmorzar? 

Quin era el vostre esmorzar preferit quan éreu petits? Se sembla a algun dels 
que es proposen? Continueu esmorzant el mateix, ara? Si us demanessin de 
posar-hi un nom similar al de les receptes, com l’anomenaríeu, el vostre?

Podeu deduir de les receptes i els dibuixos quin són els 
aliments que han d’estar presents en un esmorzar equilibrat 
per a un infant? Tenint en compte això, podríeu suggerir els 
ingredients d’un esmorzar «creatiu»? 

Tenint en compte que la campanya va adreçada als infants, us sembla bona la 
tria d’imatges i colors? I la disposició del text? És fàcil trobar la informació?

Quantes parts diríeu que té aquest text? Aquestes parts, es diferencien també en 
colors i formes? Per què deuen haver optat per fer-ho d’aquesta manera?

4A la part esquerra del text hi ha una mena de diàleg entre les excuses per no esmorzar 
al matí i els arguments per contrarestar-les. Us sembla que aconsegueixen donar bones 
respostes? Poden convèncer els destinataris? Us sembla que han triat encertadament les 
excuses? Són les més habituals? Quina altra hi afegiríeu?

Conversa
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Després de llegir
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 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 

Esmorza a casa és un díptic editat per la Generalitat de 
Catalunya que vol incidir en la importància que té per 
als infants i joves el fet d’esmorzar a casa abans d’anar a 
l’escola. Ofereix un seguit de consells pràctics per resoldre 
els punts que dificulten l’esmorzar de primera hora, així 
com algunes propostes d’esmorzars. Quan llegiu el text de 
la part del díptic que hem triat, és important d’una banda, 
que us adoneu que esteu davant d’un missatge publicitari 
que pretén “vendre” una idea i, de l’altra, que  pareu 
esment en la manera com està estructurat el text.

DURADA DE L’ACTIVITAT 1h.

Ampliació de la informació

Sobre la campanya:
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010
b0c0e1a0/?vgnextoid=4912891a1c1b3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchann
el=4912891a1c1b3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 

Bon esmorzar per a esportistes:
http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/downloads/serveis_medics/esmorzar.pdf
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