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FITXES DE TREBALL

Què és MIRA MIRA?
Un mètode per crear bons lectors.
MIRA MIRA és un mètode que exercita, a través de la imatge, les capacitats que un bon lector
ha de dominar per poder comprendre qualsevol text.

Què és un bon lector?
Un bon lector ha de ser capaç de:
1. Localitzar informació explícita.
2. Inferir informació implícita.
3. Relacionar el que llegeix amb les experiències i els coneixements propis.
4. Valorar el text i els seus elements.
Aquestes quatre capacitats són les que avaluen els informes internacionals PIRLS (a l’educació
primària) i PISA (a la secundària) per establir el nivell de comprensió lectora de l’alumnat.

Com funciona el mètode MIRA MIRA?
MIRA MIRA és el mètode que ensenya comprensió lectora.
Normalment, la comprensió lectora només s’avalua. És com si algú que vol córrer una marató
ens demana consell per preparar-se i només li diem que comenci a córrer. Seria molt millor que
li proposéssim exercicis per enfortir els músculs, i la resistència física i psicològica, que són les
capacitats que necessita un bon corredor de fons. Així mateix, si algú ens demana consell sobre
què pot fer per ser un bon lector, no li podem dir només que llegeixi. Hem de ser capaços de
proposar-li exercicis per enfortir les quatre capacitats que un bon lector ha de dominar, les
mateixes que avaluem.
MIRA MIRA ho fa a través de la imatge i el joc: només cal posar un parell d’ulls i una mica
d’imaginació a objectes quotidians, edificis o paisatges per crear personatges i inventar
històries.
Amb MIRA MIRA, juntament amb la comprensió lectora, es practiquen: l’expressió oral,
la creativitat, el pensament abstracte, la connexió entre diferents coneixements, l’argumentació
del punt de vista personal, el respecte per l’opinió dels altres i el sentit de l’humor.
MIRA MIRA no exclou ningú perquè parteix de la imatge i el joc, amb una proposta universal
i empàtica, per arribar a tot tipus de textos: dels contes populars a la teoria de l’evolució de
les espècies passant per la recepta de cuixes de granota.
MIRA MIRA és una gimnàstica que prepara per comprendre qualsevol lectura.
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MIRA MIRA és la gimnàstica dels bons lectors.
Posa’t en forma amb els quatre passos del MIRA MIRA.

		
1. Em veus?
			Localitzar objectes, construccions o elements
del paisatge en el seu entorn.
Una barca

		
2. Qui sóc?
			Inferir en quins personatges es converteixen
quan els hi posem un parell d’ulls.
Un pirata

		
3. Amb qui vaig?
			Relacionar personatges, per a la qual cosa
cal que els donem una identitat.
La balena blava

El pirata Malavista

4. Quina és la meva història?
			Valorar quin paper fan els personatges en un text i el gènere d’aquest.
«Les increïbles històries del pirata Malavista i la Moby Blue»

El pirata
Malavista

Moby Blue, la
balena blava

El cavaller
de la Pala

Bombolles,
el submarinista

Blanca,
la fantasma

L’orca Ulisses
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Em veus?
1. R
 atlla el que no està al carrer.
Troba el goril·la, la zebra i la granota:

–   Saps què és cada cosa?
–   Quants elements lluminosos hi ha?
–   Quants cotxes hi ha?
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–   On podries trobar el que has ratllat?
–   Què els ha passat a la moto, al pas zebra i a la paperera?
–   En què s’ha convertit cada un?
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2. Relaciona cada element amb la seva definició:
Primat de grans
dimensions, de color
fosc. Viu a l’Àfrica.
Recipient per llençar
els papers inútils
i altres deixalles.
Pas zebra

Animal amfibi.
Li agraden
les basses, saltar
i raucar.

Goril·la

Vehicle de motor
de dues rodes.
És obligatori
portar casc.
Paperera

Zebra

Animal semblant
a l’ase, de pelatge
clar amb franges
fosques.

Motocicleta

Ratlles blanques
pintades al carrer,
per on creuen els
vianants.

Granota

–   A quin lloc del carrer hi ha els passos zebra?
–   Has vist la boca i el nas del goril·la?
–   Per què la paperera sembla una granota?
–   Quin d’aquests animals podries trobar-te prop d’on vius?
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Els mobles del carrer
Els carrers, com les cases, també tenen els seus mobles:
– Mobles per descansar, com ara bancs i cadires.
– Mobles per mantenir-ho tot net, com ara papereres i contenidors.
– Tot tipus de fanals perquè ens il·luminin de nit.
– Mobles per jugar, com ara gronxadors i tobogans.
Els mobles dels carrers són perquè en gaudim i en tinguem cura
tots els ciutadans.

A) Quins mobles hi ha al carrer per descansar?



B) Què ens il·lumina a les nits?


C) Per a qui són els mobles del carrer?
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Qui sóc?
3. Quin personatge veus a cada fotografia? Numera’ls:
1. Spiderman sorprès
2. Faquir hipnotitzador
3. Cuca de llum policia
4. Osset de peluix
5. Cocodril de claveguera
6. Reina Blanca



5



7. Vaca ciclista
8. Gat bigotut
9. Minininja
10. Cuc platejat
11. Home bala en el seu canó
12. Piranya mecànica









13. Gimnasta content
14. Pelicà xipollejant
15. Òliba de paper
16. Un parell de monstres
17. Cérvol Simpson
18. Pollet missatger

–   Saps com es diu l’òliba d’en Harry Potter?, t’agradaria tenir-ne una?
–   Saps què és un ninja?
–   Què vol dir hipnotitzar?
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–   On actuen els homes bala?, n’has vist alguna vegada algun?
–   Quin d’aquests personatges pot ser una peça d’escacs?
–   Per què creus que el cérvol es diu Simpson?
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4. Relaciona cada personatge amb el que diu:

–Concedeixo tres
desitjos a qui me’ls
demani.

Jo sóc el geni de la llàntia.

–Hola, cosí!, saps
que som de la
mateixa família?

Jo sóc un poll.

–Xuclo sang però
no sóc un vampir.

–Condueixo cotxes
de Fórmula 1.

Jo sóc pilot.

–   Què passa si canvies els ulls de lloc?, t’ha sorprès?
–   On és el turbant del geni?, i la panxa del poll?
–   El casc del pilot, què és en l’orangutan?
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Jo sóc un orangutan.

De qui són aquests desitjos?
Sóc el geni de la llàntia i concedeixo desitjos de tres en tres. Tinc molta feina
perquè tothom desitja alguna cosa. Ahir, per exemple, em van cridar una
reina, una bruixa i un home bala.
Un em va demanar un canó, un casc i un matalàs. Però no recordo qui.
Una altra em va demanar una escombra, un gripau i un calderó. Devia ser la
reina, la bruixa o potser l’home bala?
Algú em va demanar una corona, un rei i una carrossa. Però no sé quin dels
tres.
Quin embolic! I, ara, com els reparteixo?

A) Qui creus que li ha demanat al geni una carrossa?, per a què?



B) Qui creus que li ha demanat el matalàs?, per a què?




C) Qui creus que li ha demanat una escombra?, per a què?
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