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COL.LEGI SANT JOSEP

EDITORIAL
Un infant que llegeix,
serà un adult que pensa.

Sempre m’agrada dir que “llegir eixampla la vida”. I és ben bé així. Quan llegeixes viatges, 
imagines, et transportes, t’emociones i et fas gran, perquè creixes. No creixes biològicament, 
sinó que et cultives. De la mateixa manera, també m’agrada pensar que llegir et dona 
súper-poders.

Els beneficis de la lectura són infinits. A través d’una lectura regular es va absorbint nova 
informació i el cervell activa la memòria i va creixent. Per tant, a nivell cognitiu (concentració, 
atenció i memòria) són molts els beneficis, perquè aquestes capacitats s’activen i creixen. 

A nivell emocional també passen coses bones quan llegim, ja que llegir redueix els nervis i 
potencia la calma i la relaxació. A més incentiva la imaginació, la creativitat i les habilitats 
socials. Llegint empatitzem amb els protagonistes i els personatges de les històries i anem 
agafant idees per trobar solucions a totes aquelles corbes que la vida ens va dibuixant. En 
resum; llegir estimula la imaginació i ensenya a pensar. I això ens fa lliures.

Llegir ajuda a eixamplar el vocabulari. La lectura ordena de manera espontània el vocabulari. 
Com més anem veient certes paraules, més fàcil és automatitzar-les i absorbir-les en el 
nostre llenguatge del dia a dia.

L’acció de llegir aporta capacitats de pensament crític i confiança a l’hora de parlar en 
públic. A més la lectura crea vincles i ajuda a connectar en les converses amb els altres, 
compartir opinions, coneixements i emocions. T’ajuda a dir-hi la teva, perquè la literatura 
és un pont entre nosaltres i els altres.

En resum: llegir et dona súper-poders. Fa que puguis desaparèixer del teu entorn i aparèixer 
a llocs que mai no hauries pensat que existien. Fa que puguis viatjar en el temps, conèixer 
en vida persones que ja no hi són. Fa que puguis esdevenir invisible i observar el teu 
voltant sense que ningú no ho noti; fins i tot penetrar en les persones i veure el seu interior 
amb nitidesa. Fa que puguis volar i experimentar sensacions que mai no havies notat.
A més les històries que llegim sempre ens acompanyen, fan que no ens sentim sols, 
estiguem on estiguem. O no és cert que molts i moltes portem amb nosaltres la Matilde, 
el Harry Potter o el Tintín?

A l’escola potenciem camins perquè els nens i nenes i els nois i noies s’enamorin -cadascú 
a la seva manera, i al seu ritme- dels llibres. Però l’hàbit lector també s’aprèn i s’encomana 
si els del teu entorn llegeixen. 

Llegir eixampla la vida
LLEGIR ET DONA SÚPER-PODERS
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I si els fills no llegeixen....? Llegir és un plaer i no ha de ser mai una obligació. No ens 
podem ofuscar. Si no trobem un llibre que els agradi els podem oferir còmics, revistes, 
àlbums il·lustrats. Tot és llegir. No els podem forçar, però sí que podem encomanar les 
ganes.
 
I què podem fer nosaltres, els adults, per inculcar l’hàbit lector? En primer lloc, llegir 
nosaltres.  És cert que els nens i nenes aprenen per imitació i com en tot, com més llegeixes 
més hàbit lector tens. Per això encomanar les ganes de llegir des de ben petits és -també- 
un benefici. Aquells nens i nenes que estimen llegir des de l’infantesa, agafaran sovint un 
llibre –per voluntat pròpia– quan arribin a l’adolescència.

Tot són beneficis quan llegeixes. Els llibres eixamplen la vida. 
 
Recomanacions per animar a la lectura:

· Triar llibres (en llibreries i/o biblioteques) adaptats a les diferents edats. Per als més  
  petits, és recomanable que siguin llibres de tapa i pàgines dures, perquè els puguin   
  manipular sense que es facin malbé.
· Trobar una estona cada dia per llegir, per exemple, abans d’anar a dormir.
· Fer un racó de lectura en alguna part de la casa o a la seva habitació, per tal que els   
  nens i nenes llegeixin quan els vingui de gust.
· Escollir llibres o contes en funció dels interessos de cadascú. O bé revistes, còmics…

Laia Santís
mestra i bookstagrammer (@vidaentrellibres)

Recomanacions literàries per a adults:
 
Si us ve de gust….
· una novel·la costumista amb 5 dones com a 
protagonistes: Amor en cas d’emergència, de 
Daniela Krien
· una bona novel·la negra: L’ombra de la por, de 
Ragnar Jonasson
· un thriller en català: #Finsaquí, de Cesc Cornet
· una novel·la colossal que us sacsegi: La meitat 
evanescent, de Britt Benet
· una novel·la romàntica: Pa de llimona amb 
llavors de rosella, de Cristina Campos
· una novel·la il·lustrada (o còmic per a adults): 
La casa, de Paco Roca.
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Educació infantil
Llegir no sols és una descodificació de signes fins que tinguin un significat, la lectura és el procés pel 
qual identifiquem i  comprenem un missatge escrit amb signes.
La lectura afavoreix la memòria, la concentració , desenvolupa la imaginació i la capacitat d’empatitzar 
amb els altre.
Al nostre col·legi, els alumnes d’Educació Infantil de 3 anys comencen aquest procés amb el treball 
del nom, a través del qual identifiquen les primeres lletres  associades amb els primer sons.

Els alumnes d’Educació Infantil de 4 anys continuen amb aquest treball, 
introduint les vocals amb lletra lligada identificant el so i la grafia. 
És un treball d’associació de traç i de repetició de sons a través de 
molts materials gràfics, digitals i tàctils que els faciliten les primeres 
interpretacions

Finalment, els alumnes d’Educació Infantil de 5 anys finalitzen aquest treball introduint  gairebé 
totes les lletres i fonemes de l’alfabet  que els permetrà la identificació i construcció de la paraula 
i després de la frase curta.

Descobrirem la lectura d'aquesta etapa

a
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Aquesta etapa final compta amb el suport de la lectura individual, lectura 
col·lectiva, recursos visuals, tàctils, sonors i digitals per acompanyar els 
nens i nenes en el descobriment  d’aquesta identificació de missatges que 
tenen un sentit.

La lectura és un procés màgic, a través del qual els nens 
desenvolupen diferents aprenentatges que els acostaran a 
un ventall més ampli de recursos que els acompanyaran 

en el seu creixement personal  i social. i
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1r i 2n de primària

DDes de primer i segon treballem la lectura i el gust per 
la lectura fent, entre d’altres, la dinàmica del conte del 
cap de setmana. Aquests contes són un regal que ens 
fa la castanyera en el cas de segon, i caga el tió per als 
alumnes de primer. Que sigui un regal tan especial ja 
fa que aquests contes tinguin un valor diferent. Cada 
alumne té el seu conte però durant el curs els compartim 
i els llegeixen, si no tots, quasi tots. Per tant al llarg del 
curs llegeixen uns 20 contes aproximadament. Són contes 
adaptats a cada nivell, a primer amb lletra lligada i a 
segon, impremta. A primer tenen com a objectiu millorar 
la mecànica lectora i iniciar-se en la comprensió a través 
de la resposta a preguntes senzilles i a segon l’objectiu 
és seguir millorant la comprensió, no tan sols literària, 
sinó també a saber interpretar el que llegim i entendre 
el context. 
 
Per altra banda, els Reis ens van portar a les classes de 
primer i segon, contes per a la biblioteca d’aula. A les aules 
de primer els Reis van portar contes de la col·lecció “El 
follet Oriol”, de l’editorial Barcanova, molt recomanables 
perquè a part de viure aventures màgiques, cada conte 
transmet valors com l’amistat i la fraternitat, eludint 
la violència. A segon els Reis van portar dos contes de 
la col·lecció “La biblioteca dels ratolins” de l’editorial 
Animallibres. Són llibres monogràfics que desenvolupen 
temes que interessen molt a aquestes edats com els 
animals de la sabana, del bosc, de la granja, les estacions, 
descobriments científics explicats de manera senzilla, etc.
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3r i 4t de primària

La Guerra de les Sabates, de Liz Pichon

AA 3r i 4t iniciem la classe amb lectura diària. Aquesta 
lectura són els deures que han llegit a casa el dia 
anterior, la qual recomanem que facin en veu alta. 
Considerem la lectura la base dels aprenentatges, i per 
tant es treballa des de cada matèria. 

Fem lectures a l’aire lliure, hem sortit a parcs propers a 
l’escola, expliquem contes al pati...

A l'hora de tutoria també expliquem contes i fem 
activitats relacionades amb els mateixos.

Els agrada molt recomanar-se llibres entre companys.
Potenciem la biblioteca de la classe i els nens i nenes 
agafen llibres en préstec.

El llibre “La Guerra de les Sabates” és de Liz Pichon, 
que també ha escrit els llibres de Tom Gates. El publica 
l’Editorial Brúixola.

En una ciutat fictícia de nom “Zapatiburgo” uns nens 
ajudaran el seu pare a defensar al seu millor invent: unes 
sabates voladores. S’hauran d’enfrontar a la malvada 
Wendy Cuñas, que farà el que sigui per aconseguir-les. 

A mi m’ha agradat molt la historia, perquè és divertida, 
entretinguda i original. M’ha sorprès especialment que 
els cognoms dels personatges estiguin relacionats amb 
el calçat. 
Una altra cosa que m’ha encantat és que en comptes 
de portar un fil com a punt de llibre porta un cordó de 
sabata. 
El recomano perquè et fa venir ganes de llegir més i 
veure el que passarà a continuació. Cada pàgina et deixa 
amb intriga. 
Es important llegir perquè ens ajuda a aprendre 
vocabulari, a saber com s’escriuen les paraules i a més 
desenvolupa la nostra imaginació.

TITOL ORIGINAL: SHOE WARS
PÀGINES:439
EDITORIAL BRÚIXOLA, 2021. 

La recomanació:
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Per Mariona Sellarès i Llopart

L’home gos és un llibre d’humor. 
És un còmic amb petits capítols molt divertit. Resulta que el 
protagonista té un gos i un dia que hi ha una explosió, al noi li 
falla el cap i al gos li falla el cos i una doctora decidirà ajuntar les 
parts bones de cadascun i viuran tot d'aventures (El Pepet, el gat 
dolent s'encarregarà de fer-los la guitza). 
Actualment la col·lecció la formen 8 llibres. L’escriptor es diu 
Dav Pillkey i és autor també de “El Capità Calçotets”. També ha 
publicat “Supergatet i el club del còmic”. 
A mi m’ha agradat molt i espero que a vosaltres també us agradi!!!  

per l’Anna Rodríguez Casadejús

De què tracta?
Una nena que es diu Amanda Black viu amb la seva tieta en un pis molt petit, 
ja que no tenen molts diners. El dia que l’Amanda Black fa tretze anys, li fan 
arribar una carta misteriosa que farà que tota la seva vida canviï. Al cap 
d’un temps, la seva tieta i ella es traslladen a una mansió que pertanyia a la 
família Black. Un cop allà, passen un munt d’aventures, secrets i misteris.

Quin tipus de llibre és?
Amanda Black és un llibre d’emoció, aventura, intriga i misteri. Principalment, 
tracta d’espionatge i lladres.

Hi ha més llibres de l’Amanda Black?
Sí, Amanda Black, una herència perillosa, és tan sols el primer llibre. Hi ha 
tres llibres més: L’amulet perdut, L’últim minut i La campana de Jade.

Quin és el seu escriptor i dibuixant?
L’escriptor del llibre d’Amanda Black és en Juan Gómez-Jurado, que va néixer 
a Madrid el 1977. La Bárbara Montes és la dibuixant que a il·lustrat els llibres 
de l’Amanda Black.

Per què recomano aquest llibre?
Em sembla un llibre molt interessant. Crec que a nens i nenes d’entre 10 i 12 
anys els podria agradar, ja que té molta acció, intriga i misteri.

Recomanacions 
dels alumnes

Amanda Black: Una herència perillosa 

5è de primària

L’home gos
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Per Núria Traver

Aquest llibre que he anomenat al títol és un dels meus preferits. Tracta 
d’una nena d’onze anys que per culpa de la mort de la seva mare ha d’anar 
a un internat on totes les professores amaguen secrets sobre l’assassinat 
d’una criada al mateix temps que hi ha noves desaparicions. La Justina, de 
mica en mica va recopilant pistes per resoldre aquest cas abans que se li 
escapi de les mans.
Aquesta història et deixa captivat des de la primera pàgina. No pots 
parar de llegir, et manté en suspens durant tot el llibre i et va portant 
per diferents camins durant la trama fins a arribar al final. És un llibre 
que recomano per a aquelles persones que tinguin ganes d’una història 
trepidant i commovedora. 

La guerra de les sabates

6è de primària

Per Coia Jou

Va d’una família normal i corrent que viuen a ciutat sabata (en aquell món tot està 
relacionat amb les sabates). Tenen dos fills i un es diu Bear Peu (el seu cognom es 
Peu) i l’altre es diu Ruby Peu i són germans. Els seus pares es diuen Ivor Peu, el 
pare, i Lili, la mare. Tenen una sabateria bastant famosa i una vida preciosa i no 
es poden queixar. Però un dia va haver-hi un problema... doncs que una serp molt 
verinosa va picar la mare i uns dies després es va morir. Ara tot havia canviat i 
no era com abans, el pare a més a més d’estar trist per haver perdut la mare, no 
sabia què fer, perquè la Lili sempre dissenyava i creava les sabates. La sabateria 
no anava bé i gairebé no podien pagar el col·legi pels fills. Llavors l’Ivor va tenir 
una idea, era apuntar-se a un concurs de sabates que es deia ’’SABATA D’OR’’, per 
presentar les sabates voladores tan espectaculars que havia creat la Lili, a veure si 
guanyava el concurs. Però la Wendy Falca, una dona molt egoista vol impedir que 
la família Peu guanyi el concurs perquè ella encara no l’havia guanyat i seria una 
gran derrota.

Una de les anècdotes que em va impactar més va ser que la serp que va matar a 
la Lili la va deixar anar la Wendy Falca perquè la família Peu no tingués èxit amb 
la sabateria. La Wendy estava plena d’odi i això que és la tieta de la Ruby i en Bear.

Un altre moment que recordo del llibre és quan l’Ivor va fer unes sabates voladores 
falses (no volaven) perquè sabia que la Wendy les robaria i la Wendy les va robar. 
Llavors quan estaven al concurs i li tocava a la Wendy sortir a la pista per ensenyar 
les seves sabates als jutges va engegar-les i com que eren les falses van fer un pet 
i no van volar.

Aquest llibre és per riure, d’animació i d’aventures. Jo us el recomano moltíssim 
i us animo a llegir-lo. Si us l’heu llegit i us agrada, també us animo a llegir TOM 
GATES que és per petar-te de riure i és de la mateixa autora: Liz Pichon.

Per si no sabeu si us agradarà o no, els llibres estan disponibles a la biblioteca de 
Sant Sadurní, tan el de la GUERRA DE LES SABATES com el de TOM GATES.

Los misterios de Justina Junes: 
Secretos en  el interando.
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Invisible
Per Raquel Gòmez

Aquest llibre et qüestiona dues preguntes: qui no ha desitjat 
alguna vegada ser invisible? I qui no ha desitjat alguna vegada 
deixar de ser-ho?
Ens explica com i a on va acabar el protagonista per una sèrie 
d’accions i situacions i per això, l’escriptor, intenta que fem un 
viatge en el temps situant-nos on va començar tot. Un divendres, 
un divendres que li va canviar la vida, un divendres com tots 
els altres, un divendres i un examen de mates, un divendres on 
comença tot:
rialles, insults, empentes cap a ell...

Per Marc Ortínez Pallarès

Aquest llibre tracta d'un nen que va patir una leucèmia, als cinc 
anys que va acabar desenvolupant una malaltia que el va deixar 
amb cadira de rodes permanentment.
Amb només catorze anys vol viatjar pel món, però no ho farà de 
qualsevol manera, ho farà sol i sense ajuda, només amb una motxilla 
i quatre bitllets comptats, així aprendrà moltes experiències sobre 
la vida.

Recomanacions 
dels alumnes

El Món Sobre Rodes

Els cinc i el tresor de l'illa

1r ESO
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Els set marits d'Evelyn Hugo:
Per Abril Martínez

Evelyn Hugo, la icona de Hollywood que s'ha reclòs a la seva edat madura, 
decideix per fi explicar la veritat sobre la seva vida plena de glamur i 
d'escàndols. Però quan tria per a aquesta feina a Monique Grant, una 
periodista desconeguda, ningú se sorprèn més que la mateixa Monique. 
Per què ella? Per què ara?
Considero que aquest llibre hauria de ser llegit per tothom, ja que narra 
la vida a l'època dels cinquanta des del punt de vista d'una actriu famosa i 
parla també sobre el col·lectiu LGTB+.
És increïble.

Mesos al teu costat Per Abril Martínez

Aquesta trilogia parla de la història de dos adolescents, el Jack i la Jenna, 
que tenen un amor amb data de caducitat. Tot acabarà abans de desembre. 
La història és narrada des del punt de vista de tots dos i realment pots 
veure el que sent cadascú en cada moment. Una història d'amor adolescent 
fascinat.
Ordre de la saga: Abans de desembre, després de desembre, tres mesos
i llums de febrer.

El retrato de Dorian Grey

Els cinc i el tresor de l'illa

2n ESO

Per Aina Catllà

Aquesta novel·la va ser escrita per l'escriptor Oscar Wilde. Ell ha fet ús de la 
poesia i aquest llibre és un clàssic de la literatura. Tracta sobre un jove que 
es diu Dorian Grey i el seu amic i artista, Basil Hallward, queda fascinat per la 
bellesa del jove i decideix fer-li un retrat. Dorian Grey vol ser eternament jove, 
com al quadre i el seu somni es compleix, sense saber que en veritat serà el 
seu malson durant la resta de la seva vida. Aquesta novel·la apareixen temes 
com el bé i el mal, l'ètica i l'estètica dintre la societat... És un llibre on apareixen 
moltes reflexions i diferents personalitats, que et permet reflexionar i no poder 
parar de passar les pàgines d'aquesta novel·la fins a arribar al final.

Per Aina Catllà

Aquest llibre forma part de la col·lecció dels Cinc. Tracta sobre tres nens que es 
diuen Julián, Ana i Dick van a passar les vacances d'estiu amb els seus tiets i la 
seva cosina, Jorge, a la qual no coneixen. Viuen conjuntament aventures amb el 

gos de la Jorge, anomenat Tim i resolen misteris desconeguts en el petit poble de 
costa i molts més indrets. Aquesta col·lecció tracta sobre l'amistat, la família, els 

somnis i la possibilitat d'aconseguir-los
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Per Maria Poncelas

Aquest llibre és un dels millors, per no dir el millor, que he llegit 
fins ara, la trama t’atrapa molt ràpid, els capítols tenen intriga i 
t'agafen ganes de seguir la lectura. Els personatges estan molt ben 
redactats, tenen un passat que es vital saber a la història i tots i 
cada un d’ells són importants al llibre, no n'hi ha cap que si el treus 
de la historia no canviï res. També hi ha parts on un mateix es pot 
arribar a entendre o a identificar-se amb algun personatge. El llibre 
és del meu gènere preferit: suspens i ciència ficció i això fa que 
encara m’agradi més. Cada moment del llibre té un gir de trama 
amb el que et quedes boig i vols acabar d’entendre-ho, quan ho 
estàs entenent, hi ha un altre gir de trama que t’impacta més i així 
tota l’estona fins, que sense adonar-te`n, estàs al final del 1r llibre, 
perquè no nomes n'hi ha un sinó que n'hi ha dos! El segon llibre es 
titula “una venganza mortal” que també és increïble.
Jo sincerament sí que recomanaria a tothom llegir aquest llibre, ja 
que es ràpid i interesant a part de ser una molt bona opció per a 
començar a llegir.

Recomanacions 
dels alumnes

Una obsesión perversa

3r ESO

Vermell, blanc i sang blava
Per Daniela Miklancig Pérez

Vermell, blanc i sang blava és un llibre de romanç LGBTIQ+ entre el 
principi d'Anglaterra Henry i el fill de la presidenta dels Estats Units 
Alex. Creat per Casey McQuinston.
Llaços de sang per Karen McManus és un llibre ple de secrets familiars 
i una herència perduda. El final és tan inesperat com sigui possible.
Al final moren tots dos d'Adam Silvera. El mateix títol ens explica aquesta 
història que tracta de dos nois que viuen en un univers alternatiu en què 
es pot predir la mort 24h abans que passi. Els protagonistes acudeixen 
a una xarxa de cites i s'hi coneixen.
Ciutats de paper, tracta sobre la desaparició de Margo la qual deixa 
enrere pistes que només el seu millor amic de la infància podrà desxifrar, 
per John Green.
Assassinat a l'Orient Express un llibre d'Agatha Christie en què dona 
vida a un dels detectius més famosos a l'alçada de Sherloch Holmes, 
Hèrcules Poirot qui ha de descobrir l'assassí o assassina d'un dels 
passatgers, Samuel E. Ratchett.
La saga de còmics Heartstopper d'Alice Oselman un altre bonic romanç 
LGBT+ entre Charlie i Nick. És un llibre que també toca temes familiars 
i problemes d'alimentació.
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Woldgang
Per Marc Gómez

Si haig de proposar i defensar algun llibre com a lectura amena i 
profitosa, un dels primers títols que em ve al cap és Wolfgang.
El llibre parla d’en Wolfgang, un jove d’onze anys amb un coeficient 
intel·lectual de 152. Li agrada fer llistes de coses impossibles: 
esbrinar com es viatja a Neptú, o fabular que es convertirà en un 
gran pianista, ja que tocar el piano és la seva passió més profunda. 
El dia que la mare mor, li toca anar a viure amb el desconegut del 
seu pare i inicia un pla per fugar-se a la millor acadèmia de música 
del món. Durant el viatge, descobrirà qui és realment el pare, quin 
secret familiar li amaguen “els grans” i per què té tanta por d’alguna 
cosa que no s’ha atrevit a explicar mai... 
Aquesta història de la Laia Aguilar em va semblar extraordinària la 
primera vegada que me la vaig llegir, i cada cop que la rellegeixo 
segueixo igual de sorprès com el primer dia. Penso que aquesta 
novel·la la poden llegir tant adults més experimentats com joves 
que gaudeixen de la lectura. És un llibre molt recomanable.
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Tokyo Revengers 
Per Cristina Duran

 Takemichi Hanagaki, un jove que sobreviu amb feines a temps 
parcial, veu a les notícies que la seva xicota de l'institut ha mort a 
mans de la més temible organització criminal, la Tokyo Manjikai. 
Actualment viu en un pis vell, amb parets fines com el paper, i 
treballa en un videoclub on la seva encarregada, sis anys més 
jove, el tracta com un drap brut. No hi ha dubte que el punt àlgid 
de la seva vida va ser l'època de la secundària, quan tenia núvia. 
I just ara, que és al més baix, fa un salt de 12 anys cap al passat!! 
Per salvar la seva xicota, per canviar aquesta vida en què no ha 
fet més que fugir... per començar de nou!!

Gent Normal
Per Foix Bargalló

Gent Normal narra la història de Connell, un destacat esportista, i 
Marianne, una noia adinerada però més reservada i amb dificultat 
per relacionar-se amb els altres. Al llarg del llibre s’explica 
la seva relació des del moment en què es coneixen fins l’edat 
adulta, i s'expressen des de dins els sentiments, pensaments i 
inquietuds dels protagonistes. Em sembla un llibre molt ben fet, la 
trama dels dos adolescents es deixa en un pla secundari i serveix 
per poder mostrar el seu aprenentatge, creixement i evolució 
com a persones. L’autora aconsegueix crear personatges molt 
complexes i realistes, amb inseguretats, errors i imperfeccions. 
És un llibre curt i que enganxa molt, i m’agradaria recomanar-lo 
a tots els qui busquen una història real i íntima amb un alt grau 
de maduresa.

Recomenacións
dels alumnes
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Anhelo
Per Paula Ruíz

Aquest llibre explica la vida d’una noia després de la mort dels 
seus pares, es muda amb el seu oncle i la seva cosina a l'institut 
Katmere. 
Allà descobreix un nou món sobrenatural que ella pensava que 
no existia, un en el que ella descobrirà molts secrets i en el que 
sobretot és descobrirà a ella mateixa.

Recomano aquest llibre ja que sempre m’ha fascinat el món de la 
literatura fantàstica. És un llibre molt fàcil de llegir, que enganxa 
moltíssim, i et poses a la pell dels personatges. Em vaig acabar el 
llibre en un dia i estic desitjant continuar llegint la saga.  

Sentit i sensibilitat
Per Maria Torné

Si parlem de llibres de lectura, m’agradaria recomanar el que sempre ha estat el 
meu llibre preferit: “Sentit i sensibilitat”, de l’escriptora Jane Austen, publicat al 
1811 sota el pseudònim de “A Lady”.
La novel·la se situa als anys anteriors a l’inici del regnat de la Reina Victòria a 
Anglaterra. Trobo que aquesta novel·la ens descriu a la perfecció la condició de la 
dona al segle XIX, perquè encara que jutjant-lo tan sols per la tapa i el títol sembli 
la típica història d’amor juvenil; en realitat, ens presenta a quatre dones (mare i 
filles de la família Dashwood) que no podran viure sense un marit, ja que sense 
aquest, no tindran absolutament res, i menys podran aspirar a alguna cosa.
Des de la meva perspectiva, és un llibre que tothom pot llegir perquè no té 
destinat cap tipus de públic i no és avorrit, es llegeix de manera ràpida i s’ha 
acabat convertint en un clàssic de la literatura universal; per això se n’han fet 
moltíssimes edicions. La que jo tinc és de “Alma clásicos ilustrados” que ha estat 
il·lustrada per Dàlia Adillon. Una joia més de les que guardo amb estima a la meva 
prestatgeria.

Batxillerat
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Conferència de l’autora 
M. Carme Roca 
El dia 15 de novembre els alumnes de 4t d’ESO van assistir a la xerrada que M. Carme Roca va fer sobre la novel·la 
EL MONESTIR PROSCRIT. 

Es tracta d’una novel·la històrica situada al S.XI que explica la història del Monestir de Sant Joan de les Abadesses 
(antigament anomenat Sant Joan de Ripoll) i de com les monges, per interessos aliens a elles, van ser falsament 
acusades de “meretrius de venus”; fet que va causar la seva expulsió.
Aquesta obra és un dels llibres de lectura que els alumnes d’aquest curs van llegir durant el primer trimestre i es 
va cloure el treball amb la conferència de l’autora.
M. Carme Roca ens va explicar el procés d’escriptura de dita novel·la, la recerca de documentació de l’època i les 
parts de veritat o de ficció del llibre.
La ponència va acabar amb preguntes del públic i amb una dedicatòria als assistents que la van voler.
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COL.LEGI SANT JOSEP

JUGAR PER APRENDRE A LLEGIR
Bases prèvies per l’aprenentatge lectoescriptor.

Totes i tots som éssers socials per naturalesa i, des de l’inici dels temps hem tingut la necessitat 
d’expressar-nos i comunicar-nos. Aprendre a llegir constitueix un dels reptes fonamentals del nostre 
temps. L’era de la comunicació exigeix més capacitat d’interpretació del nostre món, capacitat que 
s’adquireix mitjançant la lectura.

La lectura i l’escriptura són unes activitats molt complexes, abstractes, i que no s’aprenen de forma 
natural. Per tant, es requerirn unes bases prèvies.

Motivació. “Tot allò que produeix emocions activa el cervell i la memòria” (I. Morgado).
Com? A partir del joc 🡪 jugar és pensar en veu alta i viure.

Llenguatge oral ric i ben estructurat. “És l’expressió audible del llenguatge. És un acte individual 
d’emissió acústica de paraules” (J. Perelló).

Com? 
Parlar, dialogar, escoltar, raonar, explicar i descriure. 

Pensament. 
“És l’eina que utilitzem per entendre i donar sentit al món”.

Com? 
A partir de les habilitats cognitives: atenció, percepció i memòria.

Representació gràfica cos/espai. 
“És la capacitat de representar la informació auditiva del llenguatge mitjançant els grafemes”.

Com? 
És el pas de la realitat al símbol  → Imatge mental          al símbol gràfic      
→ i al signe → C A S A

Totes aquestes bases que hem citat, s’han de practicar tant a l’aula com en tots els àmbits de la seva 
vida social.

Llegir representa la possibilitat d’eixamplar l’experiència de vida.

        Departament de Logopèdia i Psicopedagogia.

Orientació psicopedagògica
2



COL.LEGI SANT JOSEP

Miquel Reina, escriptor.
Un passeig per la seva vida.

Exalumne de la promoció 2002-2004

Com moltes persones de la meva generació, vaig començar a agafar gust per la lectura gràcies a les novel·les 
de Harry Potter. Per primera vegada, llegir va passar de ser una tasca que feia per obligació, a una activitat que 
feia per plaer. I aquest punt és clau, ja que molta gent es perd aquesta experiència en no donar-li una oportunitat, 
més enllà dels llibres que se'ns obliga a llegir a l'escola. Llegir em va obrir la ment, permetent-me conèixer mons 
i personatges que d'una altra manera hagués estat impossible. Suposo que tot això, va ser una de les raons per 
decidir dedicar-me a una professió creativa, on poder donar curs a les meves idees, per molt boges que fossin.

Després d’estudiar disseny, vaig començar a endinsar-me en el món audiovisual. L´any 2016 vaig anar a viure al 
Canadà, on vaig començar a treballar per a estudis de cinema com Warner Bros, Sony, o Netflix, i ara he fet el salt 
a una altra indústria on la narrativa és igualment important: els videojocs, treballant per a sagues com League 
of Legends o Valorant. El meu amor per la creativitat i sobretot per les històries sempre ha existit, nodrint-se 
d´incomptables llibres i hores de lectures, i és per això que em vaig proposar escriure la meva primera novel·la: 
Luces en el Mar.

Al 2018, l’editorial Espasa va publicar Luces en el Mar i al cap de pocs mesos, editorials d'altres països es van 
interessar pel projecte. Actualment, Luces en el Mar s'ha traduït a l’Anglès, Alemany, Italià, Txec i en uns mesos es 
publicarà també al Rus. Fins i tot, un agent de Hollywood s'ha interessat pel projecte, així que qui sap... potser la 
història que vaig crear del no-res al meu cap acabi arribant a la gran pantalla! 

Actualment coordino l’escriptura amb la meva feina com a director d'art de League of Legends. Si tot va bé, la meva 
segona novel·la es publicarà aquest 2022, i he de dir que ja tinc diversos relats més esperant a ser transcrits. Però 
tinc clar que la meva passió per explicar històries no podria existir sense el meu amor per llegir-les. Les històries 
tenen una mica de màgia, saps? Són capaces de connectar les persones a través del temps i l’espai. Ara mateix, 
tu i jo, que no ens coneixem personalment, estem units mitjançant aquestes paraules que estic escrivint al meu 
ordinador, des de l'altra punta del món. Així doncs, llegeix! Busca llibres que t'agradin, ja siguin de fantasia, misteri, 
d'amor o de ciència ficció. I si no trobes el llibre que t'agradi, sempre pots agafar l’ordinador i començar a escriure 
la teva pròpia història. Els límits només els poses tu.
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Oriana Sandoval, alumna de 2n de Batxillerat

La importància de l'escriptura

Mauri Rubiano, alumne de 1r de Batxillerat

Nuestra generación nació ya sumergida entre cristalinas superficies de móviles y televisiones, esas mismas que 
además de ofrecernos una visión parcial y acelerada del mundo nos devuelven una imagen adulterada de nosotros 
mismos, siempre empequeñecida en comparación a esos cuerpos que se exhiben en las redes erigiéndose como 
perfectos. No hay lugar para la reflexión ni para la emotividad. Se dispara con vehemencia nuestro pulgar ante 
una imagen que ni siquiera nos importa, tamborilean los dedos sobre la pantalla. Quedamos anonadados entre 
tanto escaparate, tanta inmediatez, tanta frialdad. Nos movemos regidos por el automatismo que nos caracteriza, 
perdidos en una vorágine de superficialidad y apatía. Sin embargo, en lugar de dejarnos avasallar por semejante 
sinrazón, decidimos enarbolar la palabra, la literatura en su estado puro. Cuando, agonizantes, perdidos, o quizá 
esperanzados y henchidos de júbilo, abrazamos una emoción que no hallamos con quién compartir, se presenta la 
poesía como buena profetisa para alumbrarnos y hacernos entender o, sencillamente, sentir. Es ese el sentimiento 
que nos falta y que esta vanidad en la que estamos zambullidos nos impide experimentar. Y poesía no es tan solo 
una concatenación de versos con cadencia armoniosa, sino la expresión del sentimiento genuino, despojado del 
afán de aparentar. Poesía es también una buena canción, aquella que en lugar de degradar la palabra y ponerla al 
servicio de la altivez y el dinero fácil, utiliza las letras para trasladarte al núcleo de tu propio sentir.
La literatura, como el arte y las humanidades en general, ya sea al consumirlo o al producirlo, nos ofrece la 
oportunidad de desnudarnos de toda la vacuidad que tan hondamente ha calado en nosotros para encontrarnos 
con nuestra más profunda versión, la que no está contaminada. 
Por eso leemos y escribimos. Porque queremos vivir, en lugar de simplemente existir. Ser, o mejor dicho, sentirnos 
algo más que meras figuras andantes. Como dice el rapero Rayden en Gargantúa "Yo por eso escribo, para hacer 
que se cierre la herida". O como decía la inigualable poeta de guardia, Gloria Fuertes, en su "No perdamos el 
tiempo":

Debemos inquietarnos por curar las simientes,

 por vendar corazones y escribir el poema

 que a todos nos contagie.

[...]

 Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos,

 que al corazón le llega poca sangre.

Tot va començar durant el confinament, no tenia molta cosa a fer i, fent ús de la meva imaginació, vaig començar a 
pensar una història. Vaig trigar poc a decidir-me i sense cap mena de por, vaig començar així el meu camí dins del 
món de la literatura, deixant-me portar pel vent de la creativitat que recorre els turons de les idees. Sóc el Mauri 
Rubiano, alumne de 1er de Batxillerat i m’agradaria fer una breu aportació vers aquesta temàtica.
Des del primer moment en què vaig començar a redactar la que seria la meva primera obra, em vaig adonar que, 
després de temps buscant una via per expressar el que passava per la meva ment, aquesta era similar o millor, 
en alguns termes, que la pintura o la lògica. A casa meva sempre hi ha hagut un ambient molt variat culturalment, 
pels passadissos i prestatgeries pots llegir des de còmics de Mortadelo y Filemón fins a obres universals com 
Sinuhé, el egipcio o Alamut. Això, es clar, per no parlar de la música, sempre present a la meva llar: flamenc, pop, 
rock, reggae, hip hop, clàssica o folklore, tot això i més entrava per les meves oïdes de petit i encara ara passa, i 
fins i tot en el futur ben segur seguirà sent així.
D’aquesta manera, sembla natural que a algú li neixi l’interès no només per la cultura sinó també per la història 
i les seves grans figures, de manera que, inevitablement, amb l’ajut de casa i de l’escola, en un moment o altre 
havien d’arribar les històries de Cervantes, Dante o Shakespeare i les seves obres. Em vaig enamorar d’aquests 
personatges i, amb el somni d’aconseguir redactar il·lusions i històries com les seves, em vaig posar a escriure. 
Així porto més de dos anys en què he redactat una obra de teatre i una novel·la, juntament amb diversos textos i 
històries breus.
És el meu deute, com a jove amant de la cultura, promocionar la literatura així com tots els seus cosins, com l’art 
o la música, que són la base de la societat passada i la que haurà de venir, sigui o no adaptada als temps moderns, 
perquè la literatura ens acompanya al nostre dia a dia.
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El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a 
tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del nostre 
país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu 
adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats formatives i culturals 
que complementin la seva formació integral. L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana 
de l’home, de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la 
responsabilitat, així com en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un 
estil que creu en una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos 
en un món més just i fratern.
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