
PRESENTACIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS: 
 
ü Associació d’alguns elements de la tira fònica amb la seva transcripció gràfica. 
ü Identificar algunes paraules escrites intuïtivament o mitjançant l’anàlisi dels 

sons. 
ü Descobrir les possibilitats de jugar amb el llenguatge. 
ü Aplicar l’estructura de l’oració simple. 

 
CONTINGUTS: 
 
Aquest paquet d’activitats ha estat pensat per un grup reduït de nens de la meva 
escola que presenten dificultats alhora de fer l’aprenentatge dels diferents sons.  
El paquet està seqüenciat segons l’ordre d’aprenentatge que fem a l’escola dels sons. 
Només hi ha aquests sons ja que són els treballats durant el primer trimestre i molts 
d’aquests nens, com sabem que l’aprenentatge de la lectoescriptura té un fort 
component maduratiu, només se’ls presenten aquests sons.  
Com podreu observar a partir de la lletra “L” es comencen a introduir els articles EL/LA 
i la confecció d’alguna frase que ho treballen a nivell manipulatiu tant de manera 
grupal com individual a l’aula, per això també ho he inclòs en el paquet. 
La idea d’aquest paquets és anar augmentat el nombre de sons fins completar 
l’abecedari.  
Les activitats estan muntades seguint sempre una mateixa estructura per tal de donar 
seguretat i autonomia al nen alhora de realitzar-les. Les diferents activ itats que he 
integrat van des d’informació de paraules que contenen un nom concret, passant per 
l’associació paraula dibuix, la comprensió de la imatge a escollir entre tres paraules, a 
una sopa de lletres, un puzzle, a una correcta estructuració d’una frase simple. 
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• www.google.com/intl/cat 
• “Clips en línea” del Word 
• Imatges escanejades de la col.lecció Primeres planes de l’editorial Eumo 
• Molts llibres de diferents editorials que es tobaven a l’escola per tal de treure 

idees per la distribució de les activitats. 
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