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El perquè d’aquest llibre 

Als nens i a les nenes d’infantil sovint els costa recordar què han fet a l’escola durant el dia. Els pares 
o els avis, quan els van a recollir o més tard a casa, pregunten als seus fills o als seus néts com ha 
anat la jornada escolar (Què has fet avui a l’escola? A què has jugat? Amb qui? Què has menjat per 
dinar? T’ho has passat bé?, etc.). Però els infants amb prou feines recorden l’última part de la jorna-
da o, a vegades, ni tan sols això. 

El llibre Un dia a l’escola no té text, només il·lustracions, i està pensat perquè els infants parlin amb 
els adults sobre què fan a l’escola els personatges que apareixen al llibre. A la vegada, vol ser una 
eina per estimular els infants a parlar amb els adults sobre què fan a l’escola durant la jornada esco-
lar. Això els ajudarà a: 

– Expressar-se millor i ampliar el vocabulari. 

– Millorar la capacitat d’observació.

– Potenciar la imaginació, creant històries sobre els personatges del llibre. 

–  Descobrir com es comporten altres nens i nenes, tot veient com són els infants que apareixen al 
llibre i què els agrada fer. 

Com treballar el llibre amb l’infant 

És necessari que adapteu les idees i orientacions d’explotació que us presento en aquesta guia a 
l’edat de l’infant. Per a nens i nenes de P3, les preguntes que els feu i els objectes o les persones 
que els demaneu que identifiquin han de ser molt senzills i evidents. Si no saben comptar, no els feu 
comptar, i si no saben les hores, digueu-los l’hora que és assenyalant el rellotge. Amb els infants de 
P4, podeu començar a introduir alguna hipòtesi. Amb nenes i nens de P5 i de primer de primària, 
podeu demanar-los explicacions i observacions més detallades i lligades amb els coneixements que 
ja tenen adquirits. 
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Us recomano que no feu totes les preguntes i observacions que hi ha d’exemple en aquesta guia de 
lectura cada vegada que mireu el llibre. N’hi ha prou amb tres o quatre observacions per pàgina cada 
vegada. Quan torneu a agafar el llibre, descobrireu coses noves de què parlar.

La primera vegada que mireu el llibre, el millor és que us concentreu a identificar els nens de les dues 
classes que hi apareixen. Els podeu anomenar la classe dels grans (els que ocupen l’espai principal 
de la pàgina) i la classe dels petits (els altres infants). Més endavant, ajudeu-los a identificar cada nen 
o nena pel nom, que està indicat a la contracoberta del llibre. De mica en mica, animeu-los a comen-
tar què fa cada infant a cada hora, com és i què li agrada fer, qui són els seus amics, i ajudeu-los a 
crear una història al voltant dels personatges que hàgiu escollit. Quan ja estiguin familiaritzats amb 
l’entorn i amb els personatges del llibre, us podeu concentrar en una sola pàgina i fer-los parlar de 
què hi passa i relacionar-ho amb la seva experiència del dia. 

Mireu el llibre sovint, però no hi dediqueu més de mitja hora. Procureu que l’infant en gaudeixi sense 
que es cansi. Us recomano que feu servir amb l’infant la vostra llengua habitual de relació amb ell o 
ella, sigui quina sigui: català, castellà, anglès, alemany, etc. 

A totes les pàgines del llibre, animeu l’infant a observar:

– El pas de les hores i la posició del sol, que van canviant. 

– El temps meteorològic i els colors del cel, que canvien amb el pas del dia. 

– La formació del niu a la branca de l’arbre, que també evoluciona durant el dia. 

– La font, si és oberta o tancada i qui hi beu aigua. 

– La mascota del grup dels grans. 

– Animeu-lo també a trobar la sargantana, que sempre s’amaga en algun racó de la doble pàgina.
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COBERTA

Mostreu la coberta del llibre a l’infant i animeu-lo a dir què és (el 
pati d’una escola) i què hi ha (arbres, ocells, cases, etc.). Aneu  
assenyalant els nens i les nenes un per un i animeu l’infant a des-
criure què fan. Feu que observi que tots porten una bata del mateix 
color, i que hi ha una persona més gran que els acompanya, que 
deu ser la mestra. Assenyaleu la persona que hi ha a la finestra i 
demaneu-li què fa i qui creu que deu ser. Finalment, si no ho heu 
fet abans, assenyaleu el títol i pregunteu-li com es diu el llibre. Dei-
xeu que l’infant desxifri el títol o ajudeu-lo a llegir-lo. 

Podeu preguntar a l’infant... 
• Què hi ha a la coberta d’aquest llibre? 
• On creus que són aquests nens i nenes? 
• Quants infants hi ha? 
• Hi ha uns nens i unes nenes que juguen. A què juguen? 
• I els altres nens i nenes, què fan? 
• Qui hi ha amb els nens i les nenes? 
• Quina estació de l’any és?
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CONTRACOBERTA

Mostreu la contracoberta del llibre a l’infant. Aneu assenyalant els 
nens i les nenes que hi apareixen i llegiu o ajudeu-lo a llegir un per 
un els noms. Feu que l’infant busqui si el nen o la nena apareix a 
la coberta o no. Animeu-lo a assenyalar i dir el nom dels nens i les 
nenes que apareixen a la coberta i a fer hipòtesis sobre què els 
agrada fer. 

Podeu preguntar a l’infant... 
• A què juguen la Mei, l’Aina i en Pol? 
• Què fan l’Akin i l’Emma? 
• Què fa en Nil? I en Jordi? 
• Quants nens i nenes hi ha a la classe dels petits? 
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LES 7

A les set l’escola està tancada. Encara no hi ha arribat ningú i els 
llums estan apagats. Animeu l’infant a assenyalar i descriure les di-
ferents parts de l’edifici de l’escola que es veuen i que es repetiran 
a cada pàgina: el pati de l’escola, la consergeria, l’aula, el vàter i 
els lavabos, i la cuina. 

Podeu preguntar a l’infant... 
• Quina hora és? 
• On creus que va aquesta noia, en bicicleta? 
•  On deuen ser els nens i els mestres? Estan amagats o enca-

ra no han arribat? 
• Quines coses hi ha a l’aula? 
• Què hi deu haver dins la gàbia? 
• Per què creus que la font està tancada?

LES 8

A les vuit el pati ja no és buit. Ara hi ha els primers nens i nenes que 
s’acomiaden dels grans. Els mestres ajudants de la classe dels 
grans i de la dels petits els acullen fins que comencen les classes. 
Les cuineres ja treballen carregant menjar cap a la cuina. La mestra 
ja és a la classe. A l’aula també hi ha un animalet: la mascota, un 
conillet blanc dins d’una gàbia. Aneu assenyalant els personatges 
i els vehicles que hi ha al carrer d’un en un o, si us sembla millor, 
assenyaleu-ne només uns quants, animant l’infant a dir qui pensa 
que és. 

Podeu preguntar a l’infant... 
• Quants nens i nenes hi ha al pati? 
• Qui deu ser la noia que entra amb presses a l’escola? 
• I la senyora que camina amb una caixa als braços? 
• I el senyor que recull les fulles que hi ha per terra? 
• I l’home de la bicicleta? 
• Què descarreguen els dos homes de la furgoneta? 
• A quina hora arribes tu a l’escola? 
• Quins companys i companyes arriben abans que tu? 
• Què fan i amb qui s’estan fins que comencen les classes? 
• Com es diuen els professors d’acollida? 
• Que també en teniu una, de mascota, a classe?  
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LES 9

A les nou ja és l’hora de començar la classe. En Juan Pedro, l’Akin i 
l’Aina ja estan asseguts a la taula. La Mei saluda la mestra. La Zho-
ra acaba d’arribar i s’acomiada de la seva mare amb una abraça-
da, i l’Emma penja el seu abric. A la porta d’entrada de l’aula hi ha 
el germà petit de la Zhora, i la germana petita d’en Juan Pedro. Al 
pati, molts nens i nenes diuen adéu al pare, la mare, l’avi o l’àvia. 
En Nil camina cap a la classe amb la seva flauta a la mà. Fora de la 
reixa hi ha un autocar parat. Els nens i les nenes que van a l’escola 
amb aquest mitjà de transport acaben d’arribar.   

Podeu preguntar a l’infant... 
• Quants nens i nenes hi ha ja a l’aula? 
• Qui són? 
• Què fan? 
• Saps qui són el nen i la nena a la porta de la classe? 
• Són de la classe dels petits o dels grans? 
•  I el nen que parla amb el mestre ajudant de la classe dels 

petits, de quina classe és? 
• Qui hi ha, a la cuina? 
• Què fan? 
• Com hi vas tu, a l’escola? 
• Qui t’hi porta? 

LES 10

A les deu ja fa estona que la classe ha començat. Avui en Nil és 
l’encarregat de dir el temps i l’Aina és l’encarregada de passar 
llista. En Ferran encara no és a la rotllana, sembla que ha arribat 
tard. El conserge està assegut i parla amb en Pol i la seva mare. 
Els nens i les nenes de la classe dels petits són a l’hort. Hi ha una 
nena que hi va caminant amb la mestra.    

Podeu preguntar a l’infant... 
• Quants nens i nenes hi ha a la classe? 
• Hi són tots? 
• Qui hi falta? 
• D’on deu venir, en Pol? 
• On és la bata d’en Pol?
•  També teniu encarregats de passar llista i de dir el temps, a 

la teva classe? 
• Qui són? 
• Hi éreu tots, avui, a la teva classe o hi faltava algú? 
• Qui són els nens que hi ha al pati? 
• Què fan? 
• Qui són les persones que hi ha al carrer? 
• Qui hi ha a la cuina i què fan? 
• Qui fa el dinar, a la teva escola?



7  | Un dia a l’escola | Guia de lectura

LES 11

A les onze la classe és buida perquè és l’hora del pati. Els nens i 
les nenes de la classe dels grans i els de la classe dels petits són 
al pati. En Pol, en Nil, l’Aina i l’Akin juguen a pilota. En Juan Pedro 
se’ls mira tot menjant un entrepà. La Júlia i la Indira són al gronxa-
dor. En Ferran i la Zhora observen els ocells i en Jordi els mira tot 
menjant-se una poma. Mentrestant, la Núria, la mestra dels grans, 
i la mestra dels petits esmorzen a la cuina, i les cuineres, molt atra-
fegades, preparen el dinar. Ara el carrer és força buit.  

Podeu preguntar a l’infant... 
• A què juguen els nens? 
• Què han estat fent els nens a l’aula, abans de sortir al pati?
•  Com saps quins nens i nenes són del grup dels grans i quins 

són del grup dels petits? 
• L’Emma no és al pati, on és? 
• Qui hi ha, a la cuina? 
• Qui són les dues persones que estan assegudes a la taula? 
• Què fan? 
• Què fan les cuineres? 
• Què hi veus, al carrer? 

LES 12

A les dotze els nens tornen a ser a l’aula i estan treballant. La 
mestra escolta el que explica la Zhora, i en Pol assenyala amb el 
llum làser els llocs que menciona la Zhora. Avui treballen el cicle de 
l’aigua i, a la pissarra, veiem un dibuix que mostra com el sol escal-
fa l’aigua dels rius, els llacs i el mar i comença el cicle de l’aigua. En 
Jordi, la Júlia i en Nil treballen el cicle de l’aigua a l’ordinador amb 
la Berta. Les cuineres estan molt atrafegades. És gairebé l’hora de 
dinar. Al pati, el senyor Ramon obre la porta perquè els nens i les 
nenes de la classe dels petits surtin per pujar a l’autocar que els 
espera. El mestre ajudant de la classe dels petits ajuda els nens i 
les nenes a pujar a l’autocar. La mestra va darrere de la fila de nens 
que caminen cap a l’autocar. Al cel hi ha núvols foscos.  

Podeu preguntar a l’infant... 
• Què en saps, del cicle de l’aigua? 
• On deuen anar els petits? 
• A visitar un museu? 
• A visitar una granja? 
• A la piscina? 
• Què fa el conill, la mascota de la classe dels grans? 
• Què et sembla, plourà o no? 
• Com és que els ocells de l’arbre fan un niu? 
• De què els serveix? 
• Què creus que hi haurà avui per dinar?
• On és la gorra del conductor de l’autobús?
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LA 1

És la una, l’hora de dinar. En Nil, l’Emma i la Mei van a rentar-se 
les mans abans de dinar. En Jordi i la Júlia ja se les estan rentant al 
lavabo, i en Juan Pedro fa pipí al vàter. En Ferran, l’Akin, l’Aina i en 
Pol ja estan dinant, mentre la cuinera serveix la safata amb el dinar 
a la Indira. En Ferran i l’Akin no tenen safata perquè porten el dinar 
de casa. La Núria, la mestra, els ensenya com s’agafa el got i com 
es fa servir la forquilla i el ganivet. La Berta, la mestra ajudant de la 
classe dels grans, i el senyor Ramon, el conserge, dinen a la cuina. 
Com plou a fora! La classe dels petits ja ha arribat de la sortida i 
tots corren cap a l’escola! 

Podeu preguntar a l’infant... 
• El conill també dina, oi? 
• Què menja? 
• Qui és la nena que corre pel passadís cap al pati? 
• Que no dina, avui? 
• On deu anar? 
•  Què fan els nens i les nenes de la classe dels petits per no 

mullar-se? 
• On són els ocells? 
• Per què són sota el tobogan? 
• Com és que el germà petit de la Zhora no corre cap a l’escola? 
• Cap a on va? 
• On creus que dina? 
• Tu a quina hora dines? 
• Què has menjat avui per dinar? 
• Era bo? 
• T’ho has acabat tot? 
• Tots els nens i les nenes heu menjat el mateix? 
• Hi ha nens o nenes que portin la carmanyola amb el dinar? 
• N’hi ha algun que vagi a casa a dinar? 
• Qui el ve a buscar? 
• Què t’agrada més, dinar a casa o a l’escola?
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LES 2

Després de dinar, els infants han fet una becaina. Són les dues i en 
Ferran encara dorm. La Indira ajuda la Berta a recollir les flassades 
de dormir i en Jordi parla al conill. La resta dels nens i les nenes ja 
estan jugant al pati, on brilla un gran arc de Sant Martí. Els de la 
classe dels petits no són al pati. Avui han dinat més tard perquè 
venien d’una sortida i ara fan la migdiada.    

Podeu preguntar a l’infant... 
• Com és que la Núria és a la cuina? 
• Què fa? 
• Quan surt l’arc de Sant Martí? 
• Qui són els nens i nenes que hi ha al pati? 
• Què fan?
• Hi ha un mestre amb ells? 
• Qui és? 
• On deuen ser els de la classe dels petits? 
• D’on vénen la Zhora i el seu germà petit? 
• A qui diuen adéu? 
• Què fa el senyor Ramon, el conserge? 
• A què jugues, tu, després de dinar?

LES 3

Són les tres. El grup dels grans és a classe. Estan pintant. En Juan 
Pedro i l’Emma miren el conill i la Berta es passeja per la classe. 
La Núria dóna uns dibuixos a la Zhora i en Ferran perquè els re-
tallin. Ara, al pati, hi ha la classe dels petits. Tots porten xandall i 
vambes perquè és l’hora de psicomotricitat. Pel carrer passen una 
ambulància i un cotxe de la policia.  

Podeu preguntar a l’infant... 
• Què dibuixen, els de la classe dels grans? 
• Qui està assegut a l’ordinador? 
• Què fa? 
•  Qui són els que estan asseguts a les dues cadires prop de 

l’ordinador? 
• Què fan? 
• Qui més hi ha amb ells? 
•  En Juan Pedro i l’Emma miren el conill. Que potser el volen 

dibuixar? 
• Qui dina, ara, a la cuina? 
• Què hi fa el senyor Ramon, a la finestra? 
• Per què els de la classe dels petits no porten la bata? 
• Que en fas, tu, de classe de psicomotricitat, a l’escola? 
• On la fas, al pati o dins d’una aula? 
• Com es diu el teu mestre o la teva mestra de psicomotricitat? 
• On deuen anar l’ambulància i el cotxe de policia? 
• Quin soroll fan aquests cotxes? 
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LES 4

A les quatre el grup dels grans fa classe amb el professor d’anglès, 
que porta una corbata amb un dibuix del Big Ben, el rellotge més 
famós de la ciutat de Londres. Els està ensenyant números i els 
noms de les fruites. La Berta observa l’Akin, la Júlia, en Nil i en 
Jordi que dibuixen les fruites que han après a dir en anglès. La Mei 
ja ha acabat el dibuix. A la paret hi ha un mural nou, que els nens 
i les nenes han fet a l’hora anterior. Les cuineres netegen la cuina 
i la Núria pren un cafè. El pati és buit i pel carrer passa un camió 
de fruita.  

Podeu preguntar a l’infant... 
• Qui l’ha dibuixat, el mural? 
• Què hi ha dibuixat? 
• Hi ha murals penjats a la teva classe? 
• Quins? 
• Qui els ha fet? 
• Creus que el professor d’anglès té un nom estranger? 
• Com es deu dir? 
• Tu també en fas, d’anglès, a l’escola? 
• Què fas? 
• Us expliquen contes en anglès? 
• Saps dir aquests números en anglès? 
• I el nom d’aquestes fruites? 
• Quins dies fas anglès a l’escola? 
• Com es diu el teu mestre o la teva mestra d’anglès? 
• Què fa el conill mentre els nens i les nenes fan anglès? 
• On creus que són els nens i les nenes de la classe dels petits? 
• De quina classe són els nens que hi ha ara al lavabo? 
• Qui passa per davant de la finestra de la classe dels grans? 
•  Què fan la senyora Rosa i la senyora Isabel, les cuineres, 

mentre la Núria pren cafè? 
• On és el senyor Ramon? 
• Què fa? 
• Quines fruites hi ha pintades a la caixa del camió? 
• Que en saps el nom en anglès? 
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LES 5

A les cinc ja és l’hora d’anar cap a casa. En Pol, l’Aina, en Juan Pe-
dro, en Jordi i l’Akin recullen les seves coses i acaben d’endreçar 
l’aula. La Mei agafa la seva motxilla. En Ferran encara no s’ha tret 
la bata. La resta de nens i nenes ja fan cua davant de la Núria, pre-
parats per marxar cap a casa. La porta de la reixa d’entrada ja és 
oberta i alguns pares ja han vingut a buscar els fills.    

Podeu preguntar a l’infant... 
• On són ara les bates? 
• Què deu buscar en Juan Pedro a la motxilla? 
• Què fan els nens i les nenes que encara no són a la fila? 
• Què porta en Nil a la mà? 
• Creus que a l’Akin li agraden molt els llibres? 
• Qui són els nens que hi ha a la finestra de la classe? 
• Qui saluden? 
• Quins altres nens i nenes veus al pati? 
• Què fan? 
• Qui creus que ha obert la reixa de l’escola? 
•  Que fa el mestre ajudant de la classe dels petits al costat de 

la porta de l’autocar? 

LES 6

Són les sis. A l’escola ja no hi ha cap infant. Els mestres fan una 
reunió a l’aula. La cuina ha quedat neta i endreçada i la senyora 
Isabel, la senyora Rosa i el senyor Ramon ja se’n van cap a casa.    

Podeu preguntar a l’infant... 
• On són els nens i les nenes a aquesta hora? 
• Tu què fas quan surts de l’escola? 
• Vas a casa o fas alguna activitat extraescolar? 
• Quines? 
• I els teus amics i amigues? 
• Has ajudat a endreçar la classe abans de marxar? 
• Què has endreçat? 
• De què creus que parlen, els mestres a l’aula? 
• Mira la font. Està oberta o tancada? Per què? 
• On són els ocells ara? 
• Què creus que picotegen?
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LES 7

A les set a la classe ja no hi queda ningú. Només hi ha la mascota, 
que aviat s’adormirà. Els mestres han apagat els llums abans de 
sortir. Ara surten de l’escola. És hora d’anar cap a casa.  

Podeu preguntar a l’infant... 
• Qui hi ha a l’escola, ara? 
• Perquè estan apagats, els llums? 
• En què s’assembla aquesta pàgina a la de les set del matí? 
• Per què? 
• T’agrada anar a l’escola? 
• Tens ganes de tornar-hi? 
• Has trobat la sargantana que hi ha amagada a cada pàgina?


