
TERTTERTÚÚLIES LIES 
DIALÒGIQUESDIALÒGIQUES



CerquenCerquen……

-- Potenciar la lectura Potenciar la lectura comcom a a clauclau de de ll’’accaccééss a a 
ll’’informaciinformacióó i a i a ll’è’èxitxit educatiueducatiu..

-- Dominar la lectura (ritme, Dominar la lectura (ritme, entonacientonacióó, , agilitatagilitat) i la ) i la 
comprensicomprensióó lectora.lectora.

-- EnriquirEnriquir les les interpretacionsinterpretacions o la o la creacicreacióó de de sentitsentit
individual a partir de les individual a partir de les aportacionsaportacions colcol··lectiveslectives..

-- Dialogar Dialogar respectantrespectant les les intervencionsintervencions i les i les opinionsopinions o o 
puntspunts de vista de vista divergentsdivergents a les a les pròpiespròpies..

-- Potenciar una lectura reflexiva i crPotenciar una lectura reflexiva i críítica tica delsdels nensnens i i 
nenes respecte a la nenes respecte a la informaciinformacióó escrita.escrita.

-- LlegirLlegir perper plaerplaer! Enamorar! Enamorar--nos de nos de ll’’escritescrit!!



Abans de comenAbans de començçar...ar...
� - Reunió d’inici de tertúlies:

� es convoquen a tots els/les voluntaris/es  i s’explica quin és el rol 
de l’adult, quin tipus de tertúlies proposem, recursos i estratègies 
per a treballar el llenguatge oral,...

- Seguiment en cada sessió:
� En cada sessió intentem preguntar com ha anat?, com han estat 

els nens i nenes?, com s’han sentit?,...

- Reunió de seguiment:
- Fer una trobada més formal per veure com van les tertúlies, amb 

quines dificultats es troben i com podem ajudar-los.

- Reunió de final de curs (valoració):
- Per valorar el funcionament i fer propostes de millora.



Rol de Rol de ll’’adultadult……

-- VetllarVetllar perper un clima tranquil i motivador un clima tranquil i motivador onon es es 
respectirespecti el el silencisilenci, , elsels tornstorns de de paraulaparaula i les i les 
intervencionsintervencions..

-- AssegurarAssegurar--se de que se de que tothomtothom ttéé un un espaiespai perper poderpoder
parlar. Animar a la parlar. Animar a la participaciparticipacióó perper tal tal dd’’aconseguiraconseguir
un un enriquimentenriquiment del del grupgrup..

-- SituarSituar--se en el rol se en el rol dd’’acompanyantacompanyant, de moderador , de moderador perper
tal tal dd’’anaranar conduintconduint i/o i/o reconduintreconduint converses.converses.

-- Potenciar temes que Potenciar temes que ensens ajudenajuden a una a una reflexireflexióó enversenvers
temtemààtiquestiques socialssocials, , filosòfiquesfilosòfiques, , moralsmorals, , èètiquestiques,,…… AnarAnar
mmééss enllenllàà de la de la interpretaciinterpretacióó literal del literal del texttext..

-- FerFer un un petitpetit seguimentseguiment de cada de cada nennen o nena.o nena.



OrganitzaciOrganització…ó…
�� -- TrobadaTrobada de de voluntariatvoluntariat, , mestramestra i i alumnesalumnes a les a les aulesaules..
�� -- BenvingudaBenvinguda i i situacisituacióó alsals grupsgrups classeclasse..
�� -- DistribuciDistribucióó en en grupsgrups segonssegons la la quantitatquantitat de persones de persones 

adultesadultes..
�� -- GrupsGrups heterogenisheterogenis formatsformats pelpel mestremestre diferentsdiferents a cada a cada 

sessisessióó ((riquesariquesa dd’’interaccionsinteraccions).).
�� -- SituaciSituacióó en les en les diferentsdiferents aulesaules buidesbuides, de , de 

desdoblamentdesdoblament, , ambamb cadirescadires en en rotllanarotllana..
�� -- Lectura del Lectura del texttext o o dd’’unun capcapíítoltol, , tottot reflexionantreflexionant

conjuntamentconjuntament paraulesparaules desconegudesdesconegudes, , fetsfets,,……
�� -- Tria d’una paraula, frase, paràgraf pel posterior 

debat (subratllat si és un text o recollit en la llibreta 
de preparació de les tertúlies si es tracta d’un llibre) 
perquè ens sorprengui, ens emocioni, ens recordi a..., 
ens impressioni, ens preocupi... Anar més enllà de 
m’agrada...



� Debat i opinions
� Cloenda: una paraula que resumeixi la 

tertúlia/lectura Acompanyament a les aules
� Petita reflexió escrita per part dels voluntaris de com 

ha anat la tertúlia i de cada nen/a.



PropostesPropostes de de lecturalectura……
Comunitat de petits: contes tradicionals
� Caixes de contes, material per a la presentació.
� Organització: mestra tutora i 4 voluntaris/es.

� Primer la mestra explica el conte en gran 
grup a la mediateca d’Infantil

� Es reparteixen els grups
� Cada voluntari/a ocupa un espai amb el 

seu grup
� Es torna a mirar el conte i el voluntari fa 

un repàs de comprensió oral
� Conversa i treball d’hàbits (escolta, 

respecte, valors,...)
� Valoració de les tertúlies i repartim les 

còpies dels contes per la següent sessió.



� Comunitat de mitjans: contes en valors.
� - Organització: Fem tertúlies el mateix dia, i cada 

setmana ens repartim els/les voluntaris/es per nivell.
� - Treballem a partir de la lectura d’un llibre que 

conté diferents contes en valors.
� - Els/les voluntaris/es reben la còpia del llibre la 

setmana anterior i la guia amb propostes per a la 
tertúlia.

� - Es reparteixen per l’espai del centre i tornen a llegir 
el text i comencen la tertúlia.

� - El voluntari omple la graella amb les observacions de 
la sessió

� - El/la mestre/a va observant els diferents grups i les 
interaccions que s’hi produeixen. 



Comunitat de grans: Ricardo Alcantara

� - Tria d’autor i de títol.
� - Cerca de 13 llibres a la Biblioteca pública (per mig 

grup classe)
� - Cada nen o nena disposa durant 3 o 4 dies del llibre 

per llegir el capítol acordat. Té el llibret de les tertúlies 
on ha d’anotar la paraula o frase que vol comentar. 
Després passa el llibre al company o companya amb la 
que el comparteix

� - Els voluntaris agafen el grup i es reparteixen per 
l’espai. Tornen a llegir el capítol i fan la tertúlia a 
partir del que han escrit.



PerPer tenirtenir presentpresent……

- Cal que tothom tingui la possibilitat de participar i 
d’aportar la seva opinió, el seu comentari, els seus 
dubtes... Cal vetllar per un diàleg igualitari on no 
importa qui ho diu sinó què diu.

- Ús d’un llenguatge precís i correcte per part de tots els 
integrants de la tertúlia (cercant una ampliació lèxica 
de tothom).

- Valoracions positives de tots i cadascun dels integrants 
del grup.

- Respecte per la privacitat del procés d’aprenentatge dels 
nens/es. 

- Sentir-se còmode i gaudir al màxim!



Gràcies als/les voluntaris/es podem portar a terme moltes 
activitats. Cal cuidar-los, escoltar-los i respectar-los. 


