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OBJECTIUS. 

L'objectiu de les activitats de les activitats de llengua per al CLIC, ha estat disposar d'un 

conjunt d'exercicis de reforç de l'aprenentatge de la lectura. 

Totes les activitats estan relacionades amb el reconeixement del signe lingüístic gràfic,el 

descobriment de les grafies de les vocals i consonants, i en el fet d'adonar-se que la realitat 

es pot representar de forma gràfica mitjançant el dibuix, els símbols i els signes.I finalment 

aconseguir que el nen mostri interès pel text escrit. 

Les activitats de llengua estan dividides en sis paquets d'activitats.Els dos primers són 

propiament activitats de reconeixement de grafies, i d'inici a la lectura de paraules treballades 

anteriorment a la classe.Els altres quatre paquets estan directament relacionats amb centres 

d'interès (el cos, els aliments, els animals, els instruments), i tenen per objectiu ser un reforç 

del vocabulari treballat als centres d'interès. 

Per el dissseny de les activitats hem emprat dos tipus de lletra, la manuscrita i la majúscula. 

 

ACTIVITATS. 

Són els exercicis continguts als paquets d'activitats: Grafies, Paraules, El Cos, Els Aliments, 

Els Animals, Els Instruments.Les Activitats són bàsicament de reconeixement de grafies i 

paraules. 
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ACTIVITATS 

                                                     

PAQUET GRAFIES:   Reconeixement de les grafies de les vocals i de les consonants p, m, l, 

t. Activitats d'associació de paraules a dues possibles grafies. Les paraules són, la major 

part, monosíl.labs. Un parell d'exercicis tenen junts dibuix i paraula, com a pas previ al 

següent paquet d'activitats. Aparellar: Hi ha dos tipus d'activitats, l'aparellament de paraules 

iguals i l'aparellament de grafies iguals. S'empren dos tipus de lletres, manuscrita i 

majúscules. 

 

PAQUET PARAULES:  Al primer grup d'exercicis han de reconèixer si els dibuixos contenen 

les grafies de les vocals i les consonants p, m, l, t. A cada activitat han d'escollir entre dues 

possibles grafies. No és un treball de reconeixement dels sons vocàlics catalans. Al segon 

grup d'exercicis han d'associar la paraula al dibuix corresponent. També s'empren els dos 

tipus de lletres. Un altre grup d'exercicis consisteixen en aparellar paraules iguals. Finalment 

Activitats complementàries d'aparellar dibuixos sols. 

 

PAQUET EL COS:  Vocabulari específic de parts del cos. Amb Activitats d'associació de 

paraules amb el seu dibuix. Aparellar paraules i Activitats complementàries d'aparellar 

dibuixos. 

 

PAQUET ELS ALIMENTS:  Vocabulari amb el nom de dotze aliments. Activitats d'associació 

de paraules amb el seu dibuix. Aparellar paraules i Activitats complementàries d'aparellar 

dibuixos. 

 

PAQUET ELS INSTRUMENTS:  Vocabulari amb el nom de dotze instruments. Activitats 

d'associació de paraules amb el seu dibuix. Aparellar paraules i Activitats complementàries 

d'aparellar dibuixos. 

 

PAQUET ELS ANIMALS:  Vocabulari amb divuit noms d'animals. Activitats d'associació de 

paraules amb el seu dibuix. Aparellar paraules i Activitats complementàries d'aparellar 

dibuixos. Dues activitats d'associació diferencien dues característiques dels animals, si tenen 

ales o només potes.                                                        
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LLISTAT DE PARAULES: 

 

PAQUET  GRAFIES: 

mà, blau, dits, fil, peix, pa, ull, llum, ou, ratolí, cuc, disc, neu, rei, circ, dau, gat, cel, pel, tren, 

nen, pot, no, sol, os, mes, tres, punt, tub, ruc, suc, pes, és, pal, pot, la, lo, són, mal, tap, roc, 

bé, res, set, pet, pla, nas, as, ras, bo, tro, mos, truc, peu, nus, pol, net, pi, lli, si, tip, port, sal, 

lila, pit, pam, clot, porc, pua, pou, poll, mel, mall, munt, mou, lot, bel, març, mar, mai, lent, lis, 

mat. 

Totes aquestes paraules són en lletra manuscrita i majúscules. 

 

 

PAQUET PARAULES: 

arbre, peu, pot, mà, abella, avió, pandero, poma, pal, dit, indi, violí, braç, gat, panxa, pont, 

sol, globus, flauta, tortuga, lluna, camí, raïm, gallina, camió, mona, pop, martell, cireres, 

cartera, cuc, cranc, niu, cinturó, taronja, flam, patinet, ambulància, mussol, porquet, formatge, 

porta, muntanya, pilota, ratolí, elefant, cama, monedes, papallona, tomàquet, bolet, sopa, 

matalàs, copa, pinta, sabates, meló, robot, camisa, escombra, gos, pera, jaqueta, botó, lupa, 

mama, pota, pera, taula. 

MOTXILLA, EMBUT, PILA, DAU, PIPA, PLAT, BARRET, LLAPÍS, CORBATA, ESPELMA, 

PISSARRA, RODA, CANYA, BOTA, COIXÍ, CASTELL, BOSC, CASA, POBLE, FLOR, 

TEMPESTA, ARMARI, RADIO. 

 

PAQUET EL COS: 

peu, boca, mà, ulls, orelles, cap, cara, cama, dit, nas, panxa, braç, celles, pestanyes, cabell. 

 

PAQUET ELS ALIMENTS: 

poma, cireres, raïm, pebrot, formatge, mel, tomàquet, meló, pera, taronja, flam, sopa. 

 

PAQUET ELS INSTRUMENTS: 

cascavells, castanyola, flauta, maraques, pandero, pandereta, piano, saxòfon, timbal, violí, 

xilòfon, triangle. 

 

PAQUET ELS ANIMALS: 

mussol, gallina, cuc, pop, porquet, tortuga, mona, cargol, conill, ànec, papallona, colom, 

abella, cavall, gos, ratolí, elefant, gat. 


