
Nivells NIVELL 1
començo a LLEGIR

NIVELL 2
ja sé LLEGIR

NIVELL 3
l’aventura de LLEGIR

NIVELL 4
el plaer de LLEGIR

Edat 6-7 anys / Primària – Cicle 1 8-9 anys / Primària- Cicle 2 10-11 anys / Primària – Cicle 3 + 11 anys / ESO

Pàgines 32 pàgines 48 pàgines 72 pàgines 72 pàgines

Motivació Adreçat a infants que 
comencen a llegir i són 
capaços de comprendre 
frases senzilles.

Adreçat a nens que ja saben 
llegir i poden comprendre 
relats curts.

Adreçat a nens que ja 
tenen pràctica de llegir i 
són capaços d’aventurar-se 
en històries més llargues.

Adreçat a joves que 
gaudeixen llegint 
i descobrint nous mons.

Temes Adaptacions de contes 
tradicionals, creació de 
noves històries de � cció i 
textos divulgatius.

Adaptacions de contes 
clàssics i obres literàries, 
creació de noves històries de 
� cció i textos divulgatius.

Adaptacions de clàssics 
de la literatura on els nens 
s’identi� quen amb els seus 
personatges i aventures. 
També textos divulgatius.

Adaptacions de clàssics 
de la literatura, així com 
biogra� es, textos històrics 
i divulgatius.

Estructura Una sola història o bé un 
únic tema amb diverses 
històries o continguts.

Diverses històries o 
continguts sobre un mateix 
tema, o una història dividida 
en capítols.

Relat únic o 
desenvolupament d’un 
tema, sempre dividit en 
capítols.

Relat únic o 
desenvolupament d’un 
tema, sempre dividit en 
capítols.

Il·lustracions Il·lustracions grans, de 
fantasia però amb una 
mica de detall.

Il·lustracions � guratives amb 
molt de detall.

Il·lustracions d’escenes 
complexes, realistes i amb 
molt de detall.

Il·lustracions d’escenes 
complexes, realistes i amb 
molt de detall.

Textos Paràgrafs curts, de 3 a 4 
línies amb unes 6 paraules 
per línia. Possibilitat de 
paraules destacades.

Paràgrafs mitjans. Blocs de 
text (un o més paràgrafs) de 
6 a 8 línies, alternant amb 
il·lustracions.

Paràgrafs normals. Poden 
alternar-se pàgines 
senceres de text. Màxim de 
22 línies de text per cada 
dues pàgines.

Paràgrafs normals. Poden 
alternar-se pàgines 
senceres de text. En 
general, el text ocupa més 
espai a la pàgina.

Tipogra� a Lletra infantil i lligada 
grossa (30pt.).

Lletra grossa amb serif i trets 
infantils (20pt.).

Lletra amb serif de 
grandària mitjana (17,5 pt.).

Lletra amb serif de menys 
grandària (16,5 pt.)

Gramàtica Frases simples i ús de 
diferents temps verbals.

S’eviten oracions en passiva, 
parèntesis, punt i coma, 
i dos punts.

Sense límit en les 
estructures de les oracions, 
però sense gran di� cultat.

Ús � uid de les estructures 
gramaticals del llenguatge 
escrit.

Vocabulari Reiteració de paraules i ús 
moderat de l’idioma. 

Totes les paraules 
que s’utilitzen 
quotidianament.

A més, s’introdueixen 
termes no utilitzats 
quotidianament.

Ús de tot tipus de 
vocabulari, donant per feta 
la capacitat del jove de 
buscar termes no coneguts.

Tenim un PLA: LLEGIR

www.llegirambsusaeta.cat

Descàrrega de materials 
a la web:

www.llegirambsusaeta.cat
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