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El que més es necessita per aprendre 
és un esperit humil.

Confuci (� 551-479 aC)

Fins ara, a la nostra escola, el treball realitzat al parvulari sobre la lectura i l'escriptura
ha estat un plantejament poc sistemàtic d'activitats funcionals als alumnes. De fet,
estem introduint l'enfocament constructivista de l'aprenentatge de la lectura i
l'escriptura des del cus escolar 1996-97. Durant aquest temps he participat en diferents
cursos de formació permanent, formació que ha continuat a la Universitat Oberta de
Catalunya on acabo d'obtenir la llicenciatura en Psicopedagogia.

La iniciativa d'aquest treball va sorgir de la necessitat que es va veure a les aules de
Parvulari d'atendre les necessitats dels diferents alumnes i els diferents ritmes de
desenvolupament, que es feia difícil a partir dels materials que ofereixen les diferents
editorials. Sovint aquestes plantejen el mateix tipus d'activitats pel mateix nivell
d'alumnes, oblidant que en un mateix grup d'edat hi ha diferents nivells de
coneixements previs i de ritmes d'aprenentatge, que cal respectar.

A l'hora de proposar-nos l'elaboració d'un material alternatiu vam partir de la Reforma
educativa, que proposa mesures d'atenció a la diversitat, mesures difícilment
aplicables a partir de la forma tradicional de treballar a les aules. L'enfocament
constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge escolars, pel qual es posiciona la
Reforma (Currículum d'Ed. I. p.17), proposa l'aprenentatge funcional i significatiu, que
en el cas de la lectura i l'escriptura, es plantejaria a partir de situacions comunicatives,
situacions d'ús.

Per altra banda, la Resolució de 18 de maig de 2000, que dóna instruccions per a
l'organització i el funcionament dels centres docents d'Educació Infantil i Primària de
Catalunya per al curs 2000-2001, elaborades pel Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, diu:

"L'objectiu prioritari de l'educació per a tothom és el de garantir que
tota persona que resideixi a Catalunya adquireixi aquelles
competències bàsiques que li han de permetre progressar de manera
autònoma i integrar-s'hi socialment i laboralment". (Introducció)

I se subratlla la importància d'aquelles àrees del currículum que incideixen més
directament en l'assoliment de les competències bàsiques. I afegeix que, per aquest
motiu, "s'avança l'adquisició de la lectura i l'escriptura al darrer curs del parvulari, a
cinc anys" (pàg. 6).

En l'apartat del currículum es refereix a la lectura i l'escriptura dient que "caldrà fer una
èmfasi especial en la coordinació del pas de l'etapa d'Educació Infantil a l'Educació
Primària" (pàg. 8). Es destaca també la lectura i l'escriptura com a eines primordials i
bàsiques per a la resta d'aprenentatges, constituint així un objectiu d'atenció preferent
durant tota l'etapa d'Educació Primària.

Partim també de l'enfocament interactiu de la lectura (Solé, 1992), que encaixa dins els
postulats del constructivisme, entre altres referents teòrics. 

I. INTRODUCCIÓ
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Per tot això es va veure que calia plantejar a l'aula activitats diferents, a partir de les
necessitats dels alumnes, contextualitzades, proposades a partir de diferents nivells de
dificultat. Aquests diferents nivells serien independents de l'edat o nivell educatiu de
l'alumne de parvulari, ja que podem trobar alumnes amb diferents ritmes
d'aprenentatge i amb diferents nivells de coneixements previs a totes les aules. 

Així doncs, una de les maneres de plantejar activitats funcionals i significatives per
l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és a partir de les diferents tipologies textuals,
ja que quan ens comuniquem per escrit ho fem a través dels textos. Cal, però, no
oblidar que quan llegim i escrivim no ho fem al buit, sinó que escrivim i llegim sobre
alguna cosa i amb diferents objectius, com diu Isabel Solé (1992). 

Una de les maneres de treballar aquesta funcionalitat comunicativa de la llengua és
partir del Treball per Projectes, que neixen a partir d'una inquietud, d'una necessitat del
grup. Es planteja el treball per projectes com una manera de treballar respectuosa amb
la motivació del nen i que no entra en contradicció amb els objectius curriculars, els
quals sempre haurem de tenir presents, com a referent de la nostra pràctica educativa.

En aquest treball hem intentat desenvolupar, doncs, uns materials oberts i flexibles. No
hem tractat de portar a la pràctica uns projectes de treball, ja que això seria
impossible, sinó que el que hem fet és, a partir d'un projecte determinat, elaborar un
ventall d'activitats possibles que es poden plantejar als alumnes de l'aula i/o del cicle, a
partir de les diferents tipologies textuals. Un ventall que no vol ser una proposta
tancada, sinó un punt de referència útil per al professor, per tal que ell mateix pugui
anar proposant altres activitats ajustades a les necessitats, motivació i interessos del
seu grup d'alumnes i pugui, a partir dels exemples proposats, ajustar-les i graduar-les
en diferents nivells de dificultat. I això només es podrà fer davant les necessitats reals
de cada cas concret.

Pensem que en finalitzar aquest treball haurem elaborat un material didàctic molt útil
que pugui ser de gran ajut a l'hora de l'elaboració del segon i tercer nivells de
concreció de l'àrea de llengua al segon cicle d'Educació Infantil. Aquest material pot
ser també útil a l'hora d'ajustar les programacions a la realitat educativa de cada centre
i de cada aula, encara que caldrà contextualitzar-les en funció de les necessitats
concretes.

Aquest material complementa la meva inquietud sobre l'ensenyament i aprenentatge
de la llengua, la qual va iniciar-se ja en dos articles sobre aquest tema (Bofarull 2000a
i Bofarull 2000b). 

El treball s'estructura en els següents apartats: presentem en primer lloc el marc teòric,
on farem referència a l'enfocament constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge
escolars i la seva implicació en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, el model
interactiu de lectura i escriptura i el procés d'elaboració dels projectes de treball.

A continuació passarem al bloc de desenvolupament del treball, que constarà de tres
grans apartats, els quals coincideixen amb  les tres fases següents:

Fase de planificació: es donen unes orientacions per a la revisió del PEC i poder-lo
ajustar a aquest nou enfocament, i per a la revisió de tots els elements del PCC per a
l'àrea III, d'Intercomunicació i Llenguatges, llenguatge verbal, apartat de lectura i
escriptura.
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Fase d'elaboració: es proposen un ventall d'activitats realacionades amb diferents
projectes de treball, classificades segons les diferents tipologies de textos i proposant
per a cada una diferents nivells d'ajut per atendre la diversitat dels alumnes de l'aula i
del cicle.

Fase de revisió: es valora tot el procés realitzat en la realització d'aquest treball i dels
objectius proposats. També es presenten les conclusions a les quals hem arribat.

Finalment trobem el quart bloc, amb les referències bibliogràfiques i el cinquè, on
podem trobar tots els annexes dels diferents projectes.
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El que caracteritza l'home de ciència
 no és pas la possessió  del coneixement de veritats irrefutables,

 sinó la investigació desinteressada i incessant de la veritat.
Popper, Karl Raimund (1902-1994)

1. ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA DE L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE:

Tal com hem presentat a la introducció, un dels referents per al nostre treball és la
Reforma Educativa (LOGSE, 1990), que planteja un currículum obert i l'autonomia
curricular dels centres i dels equips docents. La Reforma es posiciona per la concepció
constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge, on els procediments i les actituds
han de tenir el mateix pes que els conceptes, els quals en el sistema tradicional eren el
centre dels aprenentatges.

L'enfocament constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge presenta a l'alumne
com a protagonista del procés de construcció del coneixement, a través de l'activitat
mental que realitza. Si en la teoria cognitiva de Piaget era l'alumne el veritable
constructor, no es concedia prou rellevància a la interacció social. El marc
sòciocultural, de Wood, Bruner, Vigotski -entre d'altres- ha emfatitzat la importància de
la figura de l'adult. A l'escola, doncs, el paper del professor consisteix en acompanyar-
lo en aquest procés per tal de donar-li les ajudes necessàries en el moment en què les
necessiti, les quals s'aniran retirant a mesura que l'alumne vagi adquirint més
autonomia en aquest procés. En aquest context de comunicació a l'aula, que
anomenem triangle interactiu (professor, alumne, continguts), cal afegir els
companys, a partir de les aportacions de la teoria sòciocultural de l'aprenentatge,
de Vigotski. Aquesta teoria ens diu també que les activitats que cal plantejar a l'alumne
cal que se situïn dins la zona de desenvolupament potencial (ZDP), l'espai que se situa
entre el nivell de desenvolupament real (NDR), tot allò que l'alumne sap fer sol, i el
nivell de desenvolupament potencial (NDP), tot allò que sap fer amb l'ajut d'un expert. 

Si les activitats se situen per sota d'aquesta zona es produeix l'aprenentatge repetitiu,
ja que l'alumne/a no aprèn res, mentre que si se situa per sobre d'aquesta zona es
produeix un bloqueig per part de l'alumne, ja que l'aprenentatge no és significatiu, és a
dir, no es pot establir el pont cognitiu entre els nous aprenentatges i els coneixements
previs. Si l'aprenentatge no és significatiu és memorístic, quan l'alumne no pot explicar
el que ha après amb les seves paraules, parafrasejant,  i només estudia per aprovar
(motivació extrínseca). L'aprenentatge significatiu suposa, en canvi, estudiar per
aprendre (motivació intrínseca). El concepte d'aprenentatge significatiu ens l'aporta la
teoria de l'aprenentatge verbal significatiu, d'Ausubel. I ens diu que a més de
significatives, les activitats que es proposin han de ser funcionals, és a dir, cal que
siguin útils. I cal fer descobrir aquesta utilitat a l'alumne/a, cal motivar-lo, engrescar-lo, i
aquesta és tasca també del professor/a. 

Així doncs, el professor, per a poder guiar l'alumne, cal que conegui els diferents
suports que se li poden proposar per ajudar-lo a progressar. Per això és necessari que
conegui primer com aprèn l'alumne en les diferents àrees. La teoria del
processament de la informació, dins els postulats del constructivisme, ha estudiat
els processos cognitius que realitza un expert per a realitzar les tasques amb èxit. És

II. MARC TEÒRIC
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el que s'anomenen teories de l'expert. En el cas de l'aprenentatge de la lectura i
l'escriptura, aquests processos han estat estudiats, i estem en condicions d'explicar
aquests processos i les etapes per les quals va passant l'alumne fins a adquirir la
capacitat de lectura i d'escriptura, com més endavant explicarem.

Partint doncs, d'aquests plantejaments, ens adonem que les activitats que es proposin
als alumnes s'han d'ajustar a la seva ZDP, la qual podrà ser diferent en cada alumne,
ja que cada un segueix el seu propi procés d'aprenentatge, el seu propi ritme, que cal
conèixer i respectar. Cal atendre doncs, la diversitat dels alumnes com una forma
normalitzada d'organització a l'aula i al centre. Per això es fa necessària l'avaluació
continuada i sistemàtica de l'alumne, tant inicial (en començar una unitat de
programació), formativa (durant el procés d'aprenentatge, que permet detectar errors
de l'alumne i oferir-li les ajudes en el moment en què aquests es produeixen) i
sumativa (al final del procés). A més, cal establir diferents modalitats d'avaluació, ja
que moltes de les activitats que es proposen a l'aula ens poden servir per conèixer el
progrés de l'alumne, a través de l'observació sistemàtica.



9

2. EL MODEL INTERACTIU DE LECTURA I ESCRIPTURA:

2.1 El procés de lectura:

Des del model interactiu, s'entén la lectura i escriptura com un procés global, actiu i
interactiu entre el lector i el text per tal d'aconseguir la construcció i interpretació del
significat, en un entorn cultural alfabetitzat (Solé, a Teberosky 1997). Encara que a
continuació analitzem per separat el procés de lectura i el d'escriptura, cal dir que els
dos processos estan interelacionats, de manera que quan escrivim ens convertim en
lectors i correctors dels nostres propis textos, en un procés dinàmic i continu. 

Podem definir la lectura com un procés d'interacció entre el lector i el text, mitjançant el
qual la persona que llegeix intenta satisfer els diferents objectius de lectura i que li
permeten interpretar el text, construir un significat, en funció de l'objectiu que s'hagi
proposat (Solé, a Teberosky 1997).

Recordem que el procés de lectura el formen dos grans processos de naturalesa
diferent, cada un d'ells format per diversos subprocessos.:

� Procés de reconeixement de paraules:
� Habilitats discriminatives: visuals i auditives.
� Habilitats de reconeixement gràfico-fonètic: la detecció de paraules a ptravés

de diverses rutes.
� Habilitats semàntiques: reconeixement de vocabulari  utilitzacuñi del context

per accedir al significat.

� Procés de comprensió:
� Text base: microestructura, macroestructura i superestructura.
� Model de la situació: relació amb els coneixements previs.
� Autoregulació del procés.

A continuació presentem breument aquests dos processos per separat. Encara que els
analitzem per separat, cal dir també que aquests dos processos estan interrelacionats,
en un procés dinàmic i continu.

En quant al procés de reconeixement de les paraules cal dir que les habilitats
discriminatives s'aprenen al mateix temps que les habilitats de reconeixement gràfico-
fonètic, sempre que el nen/a no presenti dificultats visuals o auditives. Per altra banda,
les habilitats semàntiques s'adquireixen a través de les experiències del nen/a amb el
text escrit, tant a l'entorn escolar com social i familiar, en contextos funcionals i
significatius, com ja hem comentat. Per això ens centrarem en el procés d'adquisició
de les habilitats de reconeixement gràfico-fonètic.

Com hem dit, es parteix de la teoria de la doble via per accedir al significat de les
paraules (Sánchez, 1998):

� Via fonològica: (sintètica) Transformació dels símbols gràfics (grafemes) en
fonemes.

� Via lèxica: (analítico-global) Suposa un reconeixement immediat de la paraula
escrita. És una via molt més ràpida que la via fonològica. Suposa una
memorització del conjunt de lletres que formen les diferents paraules, fruit d'una



10

llarga experiència amb textos escrits. Però això només es pot fer davant de
paraules conegudes.

Així doncs, ambdues estratègies són necessàries i complementàries i totes dues cal
ensenyar-les als alumnes en contextos funcionals i significatius. Però per arribar a ser
un lector competent cal exercitar aquesta capacitat per tal de millorar-ne l'habilitat fins
a automatitzar-la, com hem dit abans.

Uta Frith (A Sánchez, 1998) distingeix tres estratègies en aquest procés, les quals no
segueixen un ordre preestablert, ja que aquest depèn dels coneixements previs que
tingui l'alumne i de com s'hagi treballat la lectura a l'aula anteriorment:

� Estratègia logogràfica: ens la donarà el desenvolupament de la via lèxica d'accés
al significat de la paraula, que suposa el reconeixement immediat de la paraula
escrita, fruit d'una llarga experiència amb el text escrit, que li ha permès
memoritzar-la. 

� Estratègia alfabètica: ens la donarà el desenvolupament de la via fonològica, que
permet accedir al significat de les paraules després d'ahver transformat en
fonemes els grafemes, signes gràfics o lletres que formen les paraules.

� Estratègia ortogràfica: ens la donarà el domini de les dues estratègies anteriors
alhora, la logogràfica i l'alfabètica. Consisteix en el reconeixement immediat de la
paraula mentre s'és capaç de comprovar-ho amb la descodificació dels fonemes
que representen les lletres que componen les paraules. Això permet evitar errors
en fer hipòtesis falses, com ara llegir iogurt on realment diu Danone, per exemple.

Així, si s'ha treballat anteriorment a partir del mètode sintètic, segurament accediran
abans a l'estratègia alfabètica que a la logogràfica, mentre que si s'ha treballat amb un
mètode analítico-global serà més fàcil accedir a l'estratègia logogràfica.

En quant al procés de comprensió, cal dir que per a poder comprendre un text escrit
cal prèviament prèviament haver adquirit la capacitat lectora (domini de les estratègies
logogràfica, alfabètica i ortogràfica), ja que no es pot interaccionar amb el text si tots
els recursos cognitius estan centrats en la descodificació del text i no en la seva
comprensió.

Quan el nen/a és capaç de fer això podem dir que es tracta d'un lector actiu, que fa
una lectura comprensiva, en oposició a la lectura mecànica (o simple descodificació).
És per això que un cop adquirida la capacitat lectora cal seguir treballant la lectura
comprensiva per tal d'adquirir les estratègies necessàries per a la interpretació del text
i la construcció del significat.

Però mentre encara no s'ha adquirit la capacitat lectora i el nen/a encara no és lector
actiu sí que pot set ser oïdor actiu, gràcies a la pràctica de la lectura amb l'ajut d'un
expert, o lectura guiada, a partir de totes les tipologies textuals.

Al llarg dels diferents projectes proposarem una sèrie d'activitats per a treballar la
lectura guiada en alumnes oïdors actius i activitats per a treballar les estratègies de
comprensió lectora per alumnes lectors actius. Però abans anem a veure el procés
que cal seguir per a comprendre un text.

Com hem dit abans, per poder comprendre un text cap haver primer automatitzat el
procés de lectura mecànica. Si això no és així, el procés de lectura és lent i es perd el
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sentit global de la frase. Quan comprenen, doncs, no només hem d'accedir al significat
de cada una de les paraules, sinó que cal establir relacions entre elles.

Quan comprenem un text hem de ser capaços d'explicar el que hem llegit amb les
nostres paraules, és a dir, parafrasejant. Però amb això no n'hi ha prou. Cal també
poder establir relacions entre les diferents proposicions que elaborem. Anem a veure
els diferents tipus de relacions que podem establir (Sánchez, 1998):

� Hem de ser capaços d'integrar el significat de les diferents proposicions en
una estructura coherent, el text base: I cal fer-ho a tres nivells: 

� Microestructura del text:
� Accedir en primer lloc al significat de les paraules (descodificació).
� Construir proposicions amb aquests significats (parafrasejar).
� Interconnectar les proposicions.

Si tenim problemes amb la microestructura perdem el fil i no sabem de què ens
parlen. Tenim dificultats per inteconnectar les diferents proposicions.

� Macroestructura del text: La interconnexió de proposicions ens portarà a una
altra proposició que doni significat unitari a tota la seqüència lineal de
proposicions, la macroproposició. En un text extens hi hauria més d'una
macroproposició, que formarien la macroestructura. Vindrien a ser el tema i les
idees principals i secundàries.

Si tenim problemes amb la macroestructura sabem de quina cosa ens parlen
però no sabem què ens volen dir, no trobem una proposició que doni significat
global al text, el tema.

� Superestructura del text: fa referència a l'organització del text. És a dir, es
tracta de detectar la tipologia textual a la qual pertany i el tipus de text concret
del qual estem parlant.

Si tenim problemes amb la superestructura ens costa trobar la tipologia de
text.

� Model de la situació: haver accedit al text base és molt important, però encara no
és suficient. Cal poder establir una connexió entre el text base i els coneixements
previs del lector. Aquests coneixements previs no cal només tenir-los sinó que el
lector els ha d'activar. Faran referència a les diferents tipologies textuals que
coneix, i que es proposi un objectiu de lectura, objectiu que suposa una motivació
per accedir al text. Si tot això es dóna, el lector posarà em marxa les estratègies
metacognitives, necessàries per a planificar el procés de lectura, detectar els
errors, revisar el grau de comprensió assolit  i posar en marxa les diferents
estratègies de lectura.

� Procesos d'autoregulació:

� Supervisió: el lector ha de detectar i interpretar correctament els senyals de
no-comprensió i comprometre's a buscar diferents recursos per resoldre-la.
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� Planificació: ja que un text es pot llegir amb diferents intencions o objectius, el
lector cal que seleccioni, entre tots els possibles, un objectiu concret que guii
el procés d'aproximació al text.

� Avaluació: finalment el lector cal que revisi el grau de comprensió assolit,
segons l'objectiu que s'hagués proposat.

Aquests són, doncs, els processos cognitius que posa en marxa el lector a l'hora
d'interpretar el text. Però anem a veure les diferents estratègies que posa en marxa el
lector durant aquest procés. 

En primer lloc cal dir que el lector actiu interaccioni amb el text escrit. I fer això
significa que posa en joc una sèrie d'elements:

� La informació que ens dóna el text.
� La informació que ens dona el context.
� Els coneixements previs que té el lector sobre el text i sobre el món.

Així, posant en relació tots aquests elements el lector farà prediccions, les verificarà i
en farà de noves fins arribar a la comprensió del text. Però perquè aquest procés es
produeixi caldrà que posi en marxa una sèrie d'estratègies metacognitives (la reflexió
sobre el propi procés de coneixement), que en aquest cas seran estratègies de
lectura, les quals es poden aprendre i cal ensenyar-les a l'escola, des de ben petits.

Començarem amb activitats que suposaran poca responsabilitat per part de l'alumne i
que progressivament aniran evlucionanat fins arribar a un traspàs del control de
responsabilitat de l'adult cap a l'alumne, fins a fer-lo autònom. Aquest procés anirà
des d'una lectura guiada, fins a la lectura individual silenciosa, passant  per la lectura
compartida, en veu alta,  ja que permetrà al professor/a donar els ajuts necessaris per
ajudar-lo a progressar. Les estratègies que es proposen poden classificar-se en tres
grups (Solé, 1992): abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura. No
farem, però, un ús restrictiu d'aquestes estratègies, ja que totes poden ser útils en tots
els moments de la lectura, en un procés d'interacció constant entre el lector i el text. A
l'apartat d'avaluació es proposa una pauta d'observació per avaluar el procés
d'adquisició d'aquestes estratègies:

� Abans de la lectura:
� Actitud emocional del lector
� Objectiu de lectura
� Coneixements previs
� Hipòtesis i prediccions

� Durant la lectura:
� Ús dels senyals del text
� Verificació de les hipòtesis, reflexió i replantejament
� Recursos davant les dificultats

� Després de la lectura:
� Identificació del tema
� Identificació de la idea principal
� Comprensió literal
� Comprensió interpretativa
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� Comprensió profunda
� Resum coherent
� Velocitat lectora

2.2. El   procés d'escriptura:

Presentem en primer lloc el procés d'aquisició de la capacitat de lectura i escriptura i
després el procés de composició de textos escrits.

Ferreiro i Teberosky (Teberosky, 1997) ens proposen cinc etapes o nivells:

� 1r nivell: escriure com a imitació de l'acte d'escriure en congruència amb alguns
trets formals del sistema d'escriptura: els nens imiten com els adults llegeixen i
escriuen, i saben que es llegeix sobre un text imprès que conté lletres i no imatges.
I en l'escriptura imiten la linealitat i la doble dimensió de dalt a baix, l'absència
d'elements figuratius, solen barrejar números i lletres... Fan una representació de
l'estructura global, no analitzable.

� 2n nivell: nivell pre-sil·làbic: el nen que ha estat en contacte amb material imprès té
un repertori més variat de grafies, però si no és així el punt de referència és el
propi nom en les seves produccions gràfiques. Així doncs, ara ja no imiten els
adults sinó que reprodueixen els elements formals de l'escrit.  Per exemple, mínim
nombre de caràcters (pensen que una sola lletra no vol dir res) i varietat interna
(vàries lletres iguales no volen dir res)...

� 3r nivell: nivell sil·làbic: es comença a analitzar la paraula, la unitat gràfica, encara
que aquesta anàlisi es farà a nivell de síl·laba, ja que aquesta segmentació és més
natural que la fonètica. Així doncs, el nen/a descompon la paraula en síl·labes i a
cada síl·laba li correspon una grafia. Però aquestes lletres poden tenir valor sonor
convencional o no.

� 4rt nivell: nivell sil·làbico-alfabètic: Es produeix un pas més en l'anàlisi de la
paraula, ja que ara ja escriuran una lletra per a cada síl·laba i també alguns
components intrasil·làbics. Es va descobrint, a poc a poc, l'estructura interna de la
paraula.

� 5è nivell: nivell alfabètic: a cada consonant i a cada vocal de la paraula li correspon
una lletra, encara que no hi ha escriptura ortogràfica convencional, arbitrària, sinó
natural. Hi pot haver unions entre paraules o omissions i usar una de les
alternatives ortogràfiques del sistema.

Estudis fets mostren que no es pot arribar al nivell alfabètic de forma espontània sinó
que cal un ensenyament explícit, el desenvolupament de la consciència
metalingüística, que consisteix en la reflexió sobre el propi llenguatge, la seva forma i
la seva estructura. Si tenim en compte que el nostre sistema d'escriptura és fonològic-
alfabètic, ens adonarem que aquest procés és bàsic.

Si fins ara hem vist el procés d'adquisició del sistema d'escriptura, a continuació
veurem les diferents estratègies que cal posar en marxa per a la composició de textos
escrits. Cal dir, en aquest sentit, tal com passava en el procés de lectura, que
l'aprenentatge inicial del sistema d'escriptura no cal fer-lo prèviament a l'aprenentatge
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de les estratègies de composició de textos, sinó que ambdós processos es poden
aprendre de forma simultània, des de l'inici de l'escolaritat. Si en el cas de l'escriptura
prenia el nom de lectura guiada ara l'anomenarem escriptura guiada, a través de
l'ajut de l'adult expert.

Escriure és una tasca cognitiva molt complexa, que no es pot portar a terme només a
partir del domini del sistema d'escriptura. Escriure suposa prendre una gran quantitat
de decisions i portar a terme una sèrie de processos simultanis. Anem a veure quin és
aquest procés de presa de decisions (Maruny, Ministral, Miralles). En aquest sentit cal
dir que hem utilitzat el material elaborat per aquests autors perquè ens ha semblat molt
útil cara a la pràctica educativa, encara que realment es basen en altres autors (Flower
i Hayes, 1981):

A. PREPARAR-SE PER ESCRIURE:

1. Decidir el tema i la situació d'escriptura (QUÊ):
El tema del text vindrà definit per l'activitat que estem portant a terme durant el
projecte. Pot ser una carta, un cartell, una nota, un mapa conceptual, un conte...

Abans de proposar l'activitat d'escriptura cal oferir als alumnes models adequats
d'aquell tipus de text, per tal que els orientin sobre l'estructura del text (els
elements que tenen en comú els diferents textos del mateix tipus i que permeten
que els reconeguem com a tals). Aquests models seran llegits i comentats
prèviament de forma col·lectiva.

2. Establir clarament la finalitat de l'escriptura (PER A QUÈ):
� Per recordar i transmetre dades: llistes de la compra, agenda, tasques

pendents, llistes de material que cal portar, diari personal, cartells, catàlegs...
(TEXTOS ENUMERATIUS). 

� Per comunicar informació general: cartes, telegrames, notes i avisos, notícies,
anuncis, reportatges... (TEXTOS INFORMATIUS).

� Per estudiar i compartir coneixements: exàmens, apunts, exercicis, informes,
articles... (TEXTOS EXPOSITIUS).

� Per plaer i sensibilitat estètica (TEXTOS LITERARIS).
� Per a donar instruccions (TEXTOS PRESCRIPTIUS).

Cada un d'aquests tipus de text requereix les seves pròpies tècniques d'escriptura.

3. Decidir el destinatari del text (PER A QUI):
Cal tenir en compte a qui volem dirigir el text. A l'escola la presència constant del
professor condiciona que els alumnes sovint elaborin els seus textos pensant que
el destinatari és el professor/a, que sovint és qui prescriu l'elaboració del text. Així,
com que aquest/a coneix molts elements del context, els alumnes sovint ometen
molts detalls contextuals pensant que el professor/a ja els coneix. Per exemple,
davant la proposta d'escriptura per part de l'adult "Escriviu el que va passar durant
l'excursió que vam fer al zoo", trobem moltes produccions com ara aquestes:

"Que hi havia lleons i..." com si es tractés de respondre exclusivament a la
pregunta plantejada. Així doncs, afegint els detalls contextuals que falten ens
podria quedar un text així:
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"El dia ... vam anar, tots els de la meva classe, d'excursió al zoològic de...".

Cal dir, a més, que el fet d'escriure només per al professor fa que els textos no
passin de ser un esborrany, ja que el text no ha de sortir del propi quadern de
treball i per tant, no té sentit fer més esforç de correcció del text. Cal doncs,
diversificar els destinataris del textos. Veiem-ne alguns exemples:

� Escriure notes als pares.
� Correspondència interescolar.
� Enviar notes fetes pels alumnes al director, al conserge, a un altre professor...
� Enviar missatges als alumnes d'altres classes: contes, representacions teatrals,

cançons, acudits...
� Escriure un diari o revista escolar.
� Escriure cartes de veritat a diferents entitats per a sol·licitar material,

informació, visites...
� Escriure articles d'opinió al diari, a les autoritats de la localitat...

4. Característiques del text (COM ESCRIURE):
A l'escola tendim a escriure-ho tot de la mateixa forma, amb el mateix tipus de
paper (llibreta o foli) i amb el mateix format (amb pauta, d'una banda a l'altra del
full, amb marges...). Normalment només els títols solen tenir un format especial
(majúscules, colors...). Però realment cada tipus de text sol tenir el seu propi
format, que cal conèixer i aplicar. Per exemple, no escrivim igual una notícia que
una carta o un anunci o un cartell o un conte o una recepta de cuina.

També caldrà decidir quin tipus d'agrupament farem per a la composició del text
(en gran grup, en petit grup, en parelles, individual...), el tipus d'instrument que
utilitzarem per escriure (llapis, bolígraf, retoladors, lletres retallades, ordinador...), la
tipografia (tipus de lletra, de pal, lligada, mida...).

B. ESCRIURE:

5. Elaboració del pretext: decidir el contingut del que s'ha d'escriure:
Ara ja cal pensar el que volem escriure. Si tenim pocs coneixements previs sobre
el contingut del text segurament no sabrem què escriure. Però si ja es disposen de
referències serà molt més fàcil. Per exemple, si diem als alumnes que s'inventin un
conte els resultats seran segurament molt pobres, però si els demanem que
reescriguin un conte conegut segurament serà un text molt més ric perquè els
coneixements que en tenen seran molt més amplis. Abans d'escriure cal conèixer
molta informació sobre el text que volem escriure, però a més cal activar-la i tenir-
la disponible en el moment d'escriure. És a dir, les lectures prèvies, els
coneixements adquirits i tot el treball previ realitzat ha de ser resumit i actualitzat
en el moment de posar-se a escriure. 

Ara el que farem és l'elaboració col·lectiva del contingut del text. Això ja és
escriure. Quan l'escriptor sigui autònom aquest apartat el realitzarà tot sol. És
elaborar un esborrany, un guió. Aquesta fase amb els aprenents d'escriptors és
imprescindible. I no només elaborarem conjuntament el contingut sinó tots els
elements que hem descrit abans de l'escriptura.
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Normalment el pretext s'escriurà a la pissarra, però aquest no serà un text per
copiar, per això caldrà esborrar-lo abans de començar a escriure. Ens servirà per
saber com es fa. No cal, per tant, intentar fer-lo igual. Normalment els resultats de
les produccions dels nens després de l'elaboració del pretext solen ser molt
variades i fins i tot algunes més riques que el propi pretext.

El pretext mostra, a més, un gran avantatge. Permet corregir alguns dels errors
que els alumnes cometrien en el text espontani. Són errors referits normalment a
sintaxi i a ortografia. Així, l'elaboració, discussió i reflexió conjunta del text fa que el
pretext definitiu sigui correcte, amb la qual cosa els alumnes ja fixen la imatge de
les paraules amb la seva ortografia convencional, evitant posteriors errors
ortogràfics, no només en la producció del text definitiu sinó també al llarg del
temps. Podem dir que els alumnes que aprenen a escriure textos d'aquesta
manera comenten molts menys errors en les seves produccions que els que no ho
fan així.

6. L'acte d'escriure:
Després de l'elaboració del pretext es pot passar a escriure el seu propi text. En
aquest moment el nen/a portarà a terme dos tipus de processos:

� Per una banda el procés de reformulació del contingut del text, a partir del
pretext: mentre ho fa l'escriptor va reflexionant, va modificant el contingut,
precisant idees, detalls, en uns casos, i sintetitzant en altres. Aquest "pensar
mentre s'escriu" només el pot aprendre l'alumne després d'haver observat el
model de l'adult mentre verbalitza el que pensa i fa mentre escriu. Suposa
parar-se de tant en tant, rellegir el que hem escrit, revisar si ens hem equivocat
i esmenar-ho si cal... I això cal ensenyar-ho. 

� Per altra banda el procés de codificació del text: en els alumnes petits, que
estan encara en procés d'adquisició de la capacitat de lectura i escriptura, i
que, per tant, mostren encara poca habilitat, aquest procés els ocupa molt de
temps i recursos cognitius. Han de pensar com s'escriu cada lletra, quines
lletres calen per escriure una paraula determinada, la separació de paraules...
És per això que és molt important que almenys tinguin molt clar què volen
escriure i poder dedicar el seu esforç mental a aquest segon procés. 

En aquesta fase cal que fem molta atenció al procés que fa el nen/a i no tant en el
resultat final. En aquesta edat, de vegades quan acaben d'escriure el text són
incapaços de reconèixer què han escrit. Per això si no estem atents al procés que
fa mentre ho ha ens perdem molta informació sobre  les dificultats que mostra, on
es bloqueja, quins dubtes expressa, com els resol... Tot això ens servirà per a
poder-li oferir l'ajut que necessiti per ajudar-lo a progressar. Aquest serà el paper
de bastida que haurà de fer el mestre, ajustant les ajudes a la zona de
desenvolupament potencial de l'alumne, zona que li permetrà el progrés congnitiu,
la construcció progressiva del coneixement. 

Poder fer això suposa dotar-se d'uns instruments d'observació sistemàtica i
diversificar les formes d'agrupament per a poder atendre la diversitat de tots els
alumnes de l'aula.
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C. REPASSAR:

7. Repassar: rellegir, avaluar i corregir l'escrit:
Tots els professors estan d'acord en que cal que els alumnes repassin i
autocorregeixin les pròpies produccions, però tots coincideixen també en que és
difícil qu adquireixin aquest hàbit. Això és degut a que:

� Els alumnes han fet un gran esforç intel·lectual, cognitiu, en l'elaboració del
text. Això els cansa i quan acaben se senten molt descansats. 

� Per altra banda molts alumnes parteixen de la idea implícita que el més
important és el contingut, mentre que els aspectes formals són secundaris.
Creuen que "l'important és que s'entengui...".

� Pensen que el professor ja sap el que vol dir, per tant ja l'entén i no cal que
s'esforci més. 

� Ells creuen que repassar significa llegir el que acaben d'escriure (i això ho
troben difícil), identificar dubtes (ells no en tenen cap de dubte), trobar
solucions als seus dubtes (segurament no sabrà on trobar les solucions), tenir
clar el que cal que corregeixi (contingut, sintaxi, ortografia, cal·ligrafia,
presentació, format...).

La correcció no s'entén aquí com una avaluació final, com una sanció en cas
d'error, sinó com una part del procés d'elaboració del text i del procés de
construcció del coneixement. Aquesta correcció s'inicia ja abans d'escriure, en el
moment de l'elaboració del pretext, continua en el moment d'escriure i es
completarà després d'escriure, en el moment de revisar el text.

Portar a terme aquest procés de correcció significa tenir en compte una sèrie de
consideracions:

� És més important preparar bé l'escriptura que corregir el producte final.
Recordem que els resultats seran millors com més gran hagi estat el treball
d'elaboració prèvia.

� És important la correcció immediata. Si no es pot fer a tots els alumnes podem
fer-ho per grups. Ja sabem que a la pràctica és impossible corregir tot de tots.

� Cal ensenyar a corregir. Per això és interessant practicar la correcció col·lectiva
d'alguns textos a la pissarra, a partir de la interacció entre tots els alumnes.

� Una varietat per aprendre a corregir consisteix en escriure per parelles. Un fa
de secretari mentre l'altre dicta el que ha d'escriure. I si detecta errors els
comentarà amb el secretari. Aquests rols hauran d'anar canviant.

� La correcció ha de partir d'uns objectius clars. Si això és així serà molt més fàcil
no cometre errors, ja que l'atenció es posarà en els objectius que es pretenien.
Si no estan clars els objectius pot passar que el nen s'hagi esforçat molt en el
contingut i que es valori només la presentació o la cal·ligrafia, per exemple.
Aquestes situacions desconcerten l'alumne i fan que en les properes ocasions
s'adapti a les exigències que ha observat en les ocasions anteriors i es
despreocupi pel contingut. 

� Durant la correcció evitarem donar la solució correcta a l'alumne, sinó que
intentarem fer-lo adonar de l'error a ell mateix i donar-li pistes perquè sigui ell
qui trobi la solució. Només així l'ajudarem en la construcció del coneixement.

� Ajudar l'alumne a resoldre l'error suposarà dotar-lo de recursos, com per
exemple disposar de cartells amb una llista de les paraules amb dificultat més



18

freqüents, diccionaris d'aula, llibres que parlin sobre el tema... Cal ensenyar-
los, però a utilitzar aquests recursos. 

D. EDITAR EL TEXT:

8. Passar a net: edició i reproducció del text:
Després de l'elaboració del text i de la seva correcció, segurament haurem hagut
d'esmenar alguns errors. Difícilment un text surt bé a la primera. Per això caldrà
passar-lo a net. Aquesta tasca és costosa, ja que l'alumne està cansat després de
l'esforç cognitiu anterior. Cal dir que no sempre cal passar a net, però en algunes
ocasions serà imprescindible, sobretot en aquells casos en què calgui mostrar el
text en públic. Això motiva als alumnes a deixar-lo perfecte. Per exemple l'edició
d'una revista escolar, un treball per casa, un cartell per divulgar...

Disposem de molts mitjans per a millorar la presentació dels textos: retoladors,
pinzells... però l'ús del processador de textos permet obtenir amb una gran facilitat
moltes possibilitats d'edició de gran qualitat. Els alumnes més petits poden
participar  en aquest tipus d'edicions, encara que sigui com a "edició guiada". És a
dir, serà l'adult qui editarà el text, si l'alumne no és encara prou competent, però ell
podrà participar en l'edició a partir de la discussió i elecció de les diferents
modalitats de format de text.

Els títols són un element útil per a estimular la creativitat i el sentit estètic en
l'edició del text. La reflexió conjunta a l'hora de prendre decisions pot aportar noves
idees, a més de l'observació de models: revistes, llibres, cartells... Podem
comentar la qualitat i les sensacions que ens donen els diferents formats (sobrietat,
lleugeresa, elegància, força, estil, disseny...).

2.3. Implicacions dels processos d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura a l'aula:

A partir d'aquí podríem plantejar com es poden reflexar aquests principis teòrics a la
pràctica de l'aula. Anem a donar unes orientacions per a tenir en compte durant l'acció
educativa, les quals poden aplicar-se a qualsevol nivell educatiu i a qualsevol àrea
d'aprenentatge

� Com es pot aconseguir la significativitat lògica de la matèria? Procurant que els
continguts estiguin ben estructurats, a partir d'un mapa conceptual on els
conceptes estiguin jeràrquicament organitzats i a l'hora de presentar-los se
segueixi un ordre lògic: començar pels conceptes més concrets per arribar més
tard als més abstractes, tornant sovint a l'esquema global que permeti la integració
del nou coneixement en les estructures cognitives anteriors. Es recomana també
l'ús d'exemples per ajudar la comprensió dels conceptes i d'imatges (fotos,
dibuixos) que l'il·lustrin millor i que ajudin a evocar els coneixements previs.

� L'enfocament constructivista permet proposar el mateix tipus d'activitats a tots els
alumnes del grup, però serà del tot impossible que tots els alumnes la resolguin a
partir del mateix nivell de dificultat. A l'hora de programar cal preveure doncs,
diferents nivells de dificultat per tal d'adequar-se als diferents nivells de
competència dels alumnes, ja que no tots tenen els mateixos coneixements previs.
Cal conèixer aquest nivell de coneixements previs dels alumnes a través de
l'avaluació inicial, a l'inici de cada unitat didàctica. Només així el professor podrà
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proposar activitats situades a la ZDP de l'alumne, que no sol ser la mateixa en els
diferents alumnes. Aconseguirem així la significativitat psicològica.

� L'enfocament constructivista no permet una acció educativa improvisada, sinó que
exigeix una programació d'aula flexible i oberta per tal d'adequar-se a les diferents
necessitats dels alumnes, com hem assenyalat al punt anterior. 

� L'enfocament constructivista concep que l'acció educativa ha de preveure uns
mecanismes d'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. Això vol dir
que cal avaluar l'alumne, abans del procés, com hem dit, durant el procés
(avaluació formativa, per tal de detectar els errors o bloquejos i poder-li donar l'ajut
necessari que li permeti progressar) i sumativa (al final del procés, per observar els
resultats assolits). Però a més de l'alumne cal avaluar el procés, ja que si el
resultat obtingut per l'alumne no ha estat el desitjat cal replantejar-se aquesta
intervenció, ja que potser no ha estat adequada a les necessitats de l'alumne.
S'entén l'avaluació, doncs, centrada en el procés, i no només en el resultat, ja que
procés i resultat estan en contínua interacció. 

� L'enfocament constructivista entén que quan l'alumne s'equivoca, això no ha de ser
un motiu de sanció, sinó que aquest error és l'element que provoca el conflicte
cognitiu i permet iniciar un procés de reflexió, procés de metacognició, per tal de
detectar la causa de l'error, buscar l'ajut per resoldre'l, esmenar-lo i poder realitzar
la tasca amb èxit.

Així doncs, és molt positiu que mentre l'alumne realitza una tasca expliqui en veu
alta el procés que fa, com ho fa, i ho sentin els companys. I si el procés és
incorrecte potser ell mateix s'adonarà de l'error i l'esmenarà tot sol. Si no, se'n pot
adonar un company i ajudar-lo a crear el conflicte cognitiu. El professor es limitarà
a supervisar tot aquest procés per tal que siguin els alumnes els protagonistes de
la reflexió i de la construcció del coneixement. El professor s'abstindrà doncs, de
corregir un error directament, sinó que estimularà els alumnes perquè siguin ells
qui el descobreixin i busquin les solucions per esmenar-lo. Un error corregit pel
professor és una oportunitat d'aprendre perduda. 

Això es pot aplicar a qualsevol tasca d'aprenentatge: a l'escriptura d'una paraula, a
la resolució d'un problema de matemàtiques, a la comprensió d'un text narratiu o
d'un text expositiu de l'àrea del coneixement del medi social i natural... 

� L'enfocament constructivista dóna força importància a la interacció en grup, tant a
nivell de grup-classe, com de petit grup, en parelles... o entre el professor i
l'alumne. Pensa que la reflexió conjunta facilita el conflicte cognitiu i adonar-se dels
ajuts que cal donar per ajudar-lo a progressar. Si aquest conflicte es produeix en
solitari i l'alumne no demana ajut, es produeix un bloqueig, el qual si no és detectat
al moment en què es produeix impedeix el progrés, provoca el fracàs en la tasca,
la desmotivació i el desencadenament dels factors afectius i relacionals que
bloquegen el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Però en referència a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, podríem fer les següents
consideracions:

� Proposa el treball de la llengua a partir de textos funcionals reals i no simulats. Per
exemple: l'elaboració o lectura d'una nota als pares, la lectura o l'elaboració de la
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llista dels nens/es que es queden a dinar, la lectura o l'escriptura del menú del dia
del menjador escolar, la composició i la lectura d'una poesia que ens hem après,
d'una cançó, d'un conte explicat o que hem elaborat entre tots, de les descripcions
que hem fet del nostre animal, o de la mare per al dia de la Mare, o la lectura del
programa de la Festa Major, de la carta als companys d'una altra escola... Un
treball a partir d'aquests textos és difícil que els pugui proposar cap projecte
editorial, ja que no es pot ajustar a la realitat de cada aula. És per això que suposa
prescindir d'un llibre de text com a base de l'activitat a l'aula.

Es proposa, per tant, un treball a partir de diferents tipologies textuals, variades,
evitant la programació del treball sobre els textos repartint les diferents tipologies a
través dels diferents cicles, ja que això suposaria un aprenentatge parcial sobre el
text escrit. Es recomana que es treballin tipologies variades a tots els cicles, de
manera que el nivell d'exigència en la composició dels diferents textos sigui
progressiu. Exigeix doncs, l'elaboració d'una programació vertical acurada del
treball a partir dels textos a totes les etapes i cicles, per tal de definir clarament
quins continguts i objectius didàctics volem que hagin aconseguit ela alumnes en
finalitzar cada cicle i cada etapa educativa. 

Procurarem doncs, treballar textos de totes les tipologies, encara que
seleccionarem les que siguin més adients al nivell dels nostres alumnes. Per
exemple, no és adequat treballar els apunts de classe com a text expositiu, però sí
per exemple llegir informació sobre un animal que ens interessa conèixer.

Serà a partir dels textos que l'alumne posarà en marxa les diferents estratègies de
lectura, i a partir dels quals podrà realitzar exercicis de discriminació fonològica, i
no pas de forma descontextualitzada i prèvia a l'escriptura amb finalitat
comunicativa, com es feia fins ara.

� Un dels continguts procedimentals que cal aprendre per a poder escriure és el
domini dels traços bàsics de l'escriptura, els traços per a poder escriure amb lletra
lligada. Cal dir en aquest sentit que en tot el que hem dit fins ara del procés que
segueix el nen/a en el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en cap
moment es parla del tipus de lletra (de pal o lligada) que s'utilitzarà. 

No obstant això, cal dir que a nivell d'escriptura, com que aquest ensenyament
formal s'introduirà des de P-3, és molt més fàcil per al nen utilitzar la lletra de pal,
la qual com que té les grafies separades les unes de les altres, fa més fàcil l'anàlisi
de la unitat gràfica, la paraula. Si a això afegim que els nens/es de P-3 i/o P-4 no
dominen encara els traços de l'escriptura convencional, lligada, s'entén molt
fàcilment per què s'opta per aquest tipus de lletra. Durant el darrer curs del
parvulari, a P-5, s'anirà introduint la lletra lligada, a mesura que vagi adquirint
habilitat en el traç, entesa com a habilitat motriu i no lingüística, i progressant en el
procés d'adquisició de la capacitat de lectura i escriptura. 

I pel que fa a la lectura, cal optar també per una perspectiva oberta, procurant que
el nen/a es familiaritzi amb tot tipus de grafies per a representar els sons, per tal
que no arribi a associar un determinat so amb una determinada modalitat de grafia
i negant-se a reconèixer que aquella altra lletra també és una "A", per exemple. Si
partim que aquest procés es realitza en diferents àmbits, caldrà acceptar que el
nen/a s'acostumi a observar diferents tipus de lletres al carrer, botigues, textos,
contes...  
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3. TREBALLAR PER PROJECTES AL PARVULARI:

3.1. Origen i concepte dels projectes de treball:

Com hem explicat anteriorment, una de les formes de portar a la pràctica un treball de
lectura i escriptura d'enfocament constructivista a partir d'activitats funcionals i
significatives és l'organització del currículum a partir dels projectes de treball. A
continuació, doncs, presentem breument l'origen i el procés de desenvolupament d'un
projecte.
 
Els projectes de treball neixen en el sí de la nova racionalitat (Hernández, 2000), que
substitueix la vella racionalitat cartesiana, la qual suposava la compartimentació de les
matèries. És la nova racionalitat dels  científics de totes les disciplines que, de forma
interdieciplinària, observen els fenòmens complexos.

Els ràpids avenços tecnològics de la nova societat de la informació fan que el cicle de
la vida del coneixement sigui més curt que el cicle de la vida de l'individu i fa que calgui
replantejar-se el sistema educatiu, ja que molts dels coneixements que s'aprenen a
l'escola aviat quedaran absolets. Per això aquesta nova manera d'aprendre suposa
una forma d'adaptar-se a aquesta nova visió del món. 

Anem a veure ara, doncs, què entenen diversos autors per Treball per Projectes:

Fernando Hernández (1996) diu que els projectes de treball són una pràctica educativa
que va néixer quan Kilpatrick (1918) va intentar portar a l'aula una de les aportacions
de Dewey (1989), que deia que "El pensament té el seu origen en una situació
problemàtica que un ha de resoldre mitjançant una sèrie d'actes voluntaris". I proposa
el treball per projectes en oposició a l'escola compartimentada per una gran quantitat
de matèries. 

Així doncs, el Treball per Projectes s'engloba dins el marc de la globalització del
currículum, que es relaciona amb la idea de currículum en espiral que proposava
Bruner (1963,1969). Aquesta actitud globalitzadora és util per aconseguir el que diu el
Grup Minerva (1994):

"L'objectiu últim del nostre treball com a docents és compartir amb els
nostres alumnes una mirada sobre la realitat en la qual no hi ha
conceptes ni continguts universals, sinó maneres d'entendre-la,
interpretar-la i comunicar-la."

Per Zabala (1992) el fi últim de la nostra funció com a docents seria: 

"Formar els ciutadans més joves  no només perquè siguin capaços de
comprendre la societat on viuen i adaptar-se a ella sinó perquè
estiguin capacitats per intervenir en ella de forma constructiva i
crítica". 

I més tard afegeix:

"Una societat canviant exigeix persones que sàpiguen donar resposta
constant i creativa als nous conflictes". 

Al llarg d'aquest segle, continua Zabala (op. cit), diversos corrents pedagògics han
promogut models didàctics on els interrogants són l'eix vertebrador dels processos
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d'esenyament-aprenentatge (Decroly, Freinet, Kilpatrich, Ferrière, Kerchensteiner,
Bruner, Coll..). Actualment, aquest mètode encaixa amb la concepció constructivista
de l'ensenyament-aprenentatge escolars inclosos en la Reforma educativa (1990).

Dewey (1989) defineix el Treball per Projectes: 

"Una activitat coherentment ordenada, en la qual un pas prepara la
necessitat del següent, i en la que cada un d'ells afegeix al que ja s'ha
fet i el trascendeix de forma acumulativa."

Per altra banda Fernández i Ventura (1992) els defineixen així: 

"Un projecte és una de les maneres d'organitzar les activitats
d'ensenyament i aprenentatge que es basa fonamentalment en una
concepció de la globalització, entesa com un procés molt més intern
que extern, en el qual les relacions entre continguts i àrees de
coneixement tenen lloc d'acord amb les necessitats que comporta
resoldre una sèrie de problemes que estan immergits en
l'aprenentatge".

Una altra definició del Treball per Projectes seria: 

"Una forma d'aprendre, un camí per apropar-se a la resolució d'un
problema, no un seguit de preguntes més o menys inconnexes al
voltant d'un tema." (Muñoz, Sbert y Sbert, 1996)

3.2. Fases del Treball per Projectes:

A partir dels articles de Zabala (1992) i López (1994) hem elaborat un esquema per a
representar les fases del Treball per Projectes:

Aquestes fases podrien representar-se a través de l'esquema que presentem a
continuació i que seguidament desenvolupem:
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QUÈ VOLEM SABER ?

1. Motivació
2. Explicitació de les preguntes

QUÈ EN SABEM ?

3. Respostes intuïtives o hipòtesis

COM HO FEM ?

4. Definició de les fonts d'informació
5. Disseny dels instruments de recerca d'informació i planificació de la recerca

FEM - HO

6. Recollida de la informació
7. Selecció i classificació de les dades

QUÈ HEM APRÈS ?

8. Conclusions
9. Generalització
10. Expressió i comunicació

QUÈ VOLEM SABER ?:

1. Motivació:
Es tracta de situar els alumnes davant d'una situació problemàtica, que estimuli el seu
interès per saber i la seva curiositat. Podem aprofitar una notícia, un fet recent, una
pel·lícula, una experiència personal d'algun alumne... i proposarem un debat a l'aula
sobre el tema que ha despertat l'interès. 

L'objectiu que es pretén és centrar l'atenció de l'alumne en temes que plantegen
interrogants.

2. Explicitació de les preguntes:
Escriurem al paper o a la pissarra, segons el nivell dels alumnes, les preguntes més
interessants. 
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L'objectiu que es pretén és centrar l'alumne en les preguntes que centraran l'objecte
d'investigació.

QUÈ EN SABEM ?:

3. Respostes intuïtives o hipòtesis:
Moltes de les preguntes plantejades ja tenen una resposta intuïtiva en la ment dels
alumnes (fruit dels seus coneixements i experiències prèvies), però sovint aquest
coneixement és confús o erroni. És per això que abans de començar a buscar
informació cal que els alumnes expressin el que ells creuen o saben sobre aquell tema
i que intentin respondre a les preguntes plantejades.

És molt important que el professor transmeti el missatge de que totes les opinions són
importants i mereixen ser escoltades, ja que ens poden aportar noves perspectives del
problema. Estarem treballant la tolerància, el respecte i la valoració de les opinions
dels altres. El posterior treball de confirmació o desestimació d'algunes d'aquestes
opinions es basarà en la contrastació de les diferents fonts d'informació segons el grau
de credibilitat que tinguin. Aprendran també a adonar-se dels propis errors a partir de
la confrontació amb les opinions dels altres, justificades argumentalment. Es posarà en
marxa, doncs, un debat que estimularà el conflicte cognitiu i el desenvolupament
intel·lectual, en el moment en què, davant l'error, obligui a replantejar els esquemes de
coneixement previs. El paper del professor és clau per a garantir que no hi hagi
vencedors ni vençuts, ni veritats absolutes, sinó que estan en funció de l'escala de
valors (totes les postures tenen avantatges i inconvenients, potencialitats i limitacions,
que cal valorar i assumir en el moment de prendre una decisió).  

L'objectiu que es pretén és que emergeixin els seus coneixements previs mentre ells
mateixos comencen a preveure els instruments que utilitzaran per a resoldre les
qüestions.

COM HO FEM ?:

4. Definició de les fonts d'informació:
Poden ser directes (visites, observacions, experimentacions...) o indirectes (exploració
bibliogràfica, buidat d'articles i dades estadístiques o informació proporcionada pel
professor, pares, experts...). 

En el cas que siguin personals caldrà posar en marxa les diferents estratègies
comunicatives (demanar permís, sol·licitar una informació, donar les gràcies, agrair la
col·laboració), i les diferents tipologies de textos tant orals com escrits (entrevistes,
cartes, notes, qüestionaris, converses, debats...).

L'objectiu és que els alumnes aprenguin a reconèixer i a utilitzar els diferents
instruments de què disposin per a poder descartar o confirmar les seves hipòtesis, a
partir d' arguments sòlids i ben estructurats.

5. Disseny dels instruments de recerca d'informació i planificació de la recerca:
Cal elaborar instruments que ens permetin sistematitzar tota la informació recollida
(qüestionaris, entrevistes, pautes d'observació, experiències de camp o de
laboratori...).
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L'objectiu que es pretén és que l'alumne aprengui a utilitzar els instruments amb
rigurositat i que aprengui a distribuir-se el temps i el treball.

FEM - HO:

6. Recollida de la informació:
És la fase de recerca pròpiament dita. Els alumnes utilitzaran els instruments
dissenyats i els aplicaran a les fonts d'informació corresponents. Aniran recollint així
dades útils per a respondre a les qüestions plantejades.

L'objectiu que es pretén és que aprenguin a usar i interpretar les diferents fonts
d'informació (documentals, orals, gràfiques, experimentals...).

7. Selecció i classificació de les dades:
La informació obtinguda serà molt variada i fins i tot contradictòria i excessiva. Caldrà
doncs, un treball de selecció de les dades més rellevants. Cal classificar la informació
en funció de les diferents qüestions plantejades. 
 
L'objectiu és que aprenguin a discriminar la informació més pertinent. Caldrà que
s'adonin també de la diversitat d'interpretacions davant dels mateixos problemes i
aprenguin a relativitzar el valor de les diferents fonts en funció del diferent grau de
fonamentació. 

QUÈ HEM APRÈS ?:

8. Conclusions:
Després d'haver seleccionat i classificat les dades obtingudes ja podrem treure
conclusions. És molt important que les conclusions que es construeixin estiguin
relacionades amb les dades obtingudes.

L'objectiu és que els alumnes puguin, mitjançant la confrontació de les diferents fonts,
confirmar o desestimar la validesa de les seves suposicions i coneixements previs, i
poder així construir el coneixement.

9. Generalització:
Aquesta fase és una de les més importants cara a l'aprenentatge de continguts
conceptuals. Les conclusions a les quals haurem arribat es referiran a una situació
molt concreta. Per això tenen un valor relatiu. Cal que puguin generalitzar-se a altres
realitats. Cal fer doncs, un treball de descontextualització. S'adonaran que les
solucions i les veritats no són universals, sinó que cal prendre-les en funció de les
diferents necessitats i contextos, després de valorar les potencialitats i limitacions de
les diferents opcions. Si no es fa aquest pas pot ser que l'aprenentatge que s'hagi
aconseguit es limiti a un aprenentatge anecdòtic.

10. Expressió i comunicació:
Ara cal comunicar el que han après i tot el procés que han seguit als seus companys
de classe, del centre, als pares, als companys d'una altra escola... Es materialitzarà en
documents (poden ser individuals o grupals, segons el nivell o edat dels alumnes) que,
a més de deixar constància del treball realitzat, seran el suport bàsic per a l'estudi
posterior.
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L'objectiu és que els aprenentatges adquirits quedin ben estructurats i puguin ser
recordats i consultats amb posterioritat, es pugui valorar el treball realitzat i s'utilitzin
diferents tècniques expressives (llenguatge verbal oral i escrit, llenguatge plàstic,
matemàtic, musical...).

3.3. Limitacions i potencialitats:

A continuació ens referirem a les valoracions realitzades per diversos autors sobre
aquesta forma de treballar, que resumim a la taula següent:

POTENCIALITATS LIMITACIONS

� Permet replantejar el currículum per
matèries, i oferir una visió global del
ceneixement, més propera als
problemes de la vida real. Aposta per
un currículum interdiciplinar, superant
el problema de la caducitat del
coneixement. 

� Se centra en els aprenentatges de
tipus procedimental i actitudinal,
mentre que relativitza la importància
dels coneixements conceptuals, els
quals podran anar variant i ampliant al
llarg de la vida.

� Entén que el procés de construcció del
coneixement no s'acaba amb
l'escolaritat obligatòria sinó que
prepara als alumnes per la formació
permanent al llarg de tot el cicle vital,
de forma autònoma. 

� Planteja el procés d'E-A de forma
contextualitzada, tenint en compte el
que passa fora de l'escola, fomentant
així la funcionalitat i la motivació pels
aprenentatges (només cal una mínima
predisposició).

� Requereix una organització de l'espai i
del temps més complexa i flexible i
una utilització més àmplia de les fonts
del coneixement, més enllà del que
ofereix el llibre de text (amb dubtosa
actualitat).

� Ajuda als alumnes al
desenvolupament de la pròpia
identitat, de la capacitat d'autonomia
en els aprenentatges, l'autoavaluació,
en la mesura que fomenta el
pensament reflexiu, crític i autocrític, la
capacitat de resolució de problemes
en tots els àmbits i la capacitat de 

� Una de les crítiques que rep és que si
a la fi cal acabar dominant
coneixements estrictament
disciplinars, per què no es pot
començar directament per aquí? Però
la resposta és que seria el més lògic si
no fos perquè coneixem com s'aprèn:
mitjançant la reelaboració i
reconstrucció dels nostres esquemes
de coneixment, que suposa establir
vincles amb els coneixments previs.
Perquè aquests vincles es produeixin
cal una actitud favorable, cal que el
procés tingui sentit, significat, i el que
té més significat és resoldre un
problema real. (Zabala 1993)

� Una altra de les crítiques que planteja
Zabala (1993) és el dubte de si tots els
continguts previstos poden ensenyar-
se a través dels mètodes globalitzats.
De fet és molt difícil, per no dir
impossible. Així doncs, l'objectiu és
que tot el treball que es fa a l'escola
tingui un enfocament globalitzador,
que no vol dir el mateix que utilitzar
exclusivament mètodes globalitzats.
Per això la pràctica d'alguns
procediments específics, habilitats que
cal exercitar de forma individual, no es
podran treballar a través del projecte,
però sí que caldrà donar-li sentit per a
adquirir un altre coneixement
(exemple, la motricitat fina serà  un
requisit per l'aprenentatge de
l'escriptura en lletra lligada).

� Fernando Hernández (1996) planteja
una altra crítica: el treball per projectes
provoca un caos de continguts i
influeix en l'organització del centre 
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presa de decisions.
� Afavoreix la construcció del coneixement a

partir de la participació activa de l'alumne
en aquest procés.

� Permet atendre la diversitat de tots els
alumnes, ja que tots ells treballen
sobre el mateix tema, encara que amb
diferents nivells de dificultat. Així, hi
haurà activitats en gran grup, en petits
grups heterogenis o homogenis, i
treball individual.

� Molt útil per l'aprenentatge dels
continguts actitudinals i per la
presentació dels continguts
procedimentals. Però per practicar els
continguts procedimentals sovint serà
necessària la pràctica d'aquestes
habilitats de forma individual, a partir
d'un treball progressiu i sistemàtic amb
diferents nivells de dificutat.

� Afavoreix el desenvolupament de les
capacitats bàsiques de relació i
comunicació interpersonal, les
relacions afectives positives i els
valors democràtics respectuosos amb
la diversitat. S'aprèn a relativitzar el
propi punt de vista.

� Fomenta la motivació pels
aprenentatges, ja que en néixer d'una
necessitat o problema que es planteja
són molt més funcionals.

� Fomenta actituds de cooperació amb
el professor i els companys, molt més
útil per la vida que la competència.
Molts problemes no es podrien
solucionar amb la participació només
d'una sola persona.

� Pilar Pérez (1994):  permet el treball
de llengua a partir de les diferents
tipologies de textos, un enfocament
comunicatiu de la llengua, tant oral
com escrita.

� La relació amb les famílies s'enriqueix,
ja que "viuen", "aprenen" i
"s'engresquen" junt amb els mestres i
els fills en cada projecte. 

� Millora la relació de cooperació entre
els professors.

� Fomenta el desenvolupament
professional dels docents, estimulant
la capacitat d'autointerrogar-se.

impedint que hi hagi una organització
general a la vida de l'escola. A totes
elles es pot respondre que aquesta
manera de treballar no s'imposa a
l'alumne ni al centre sinó que ell ho
decideix després de valorar les seves
potencialitats.

� Cal fer un esforç per acotar el tema
objecte d'investigació, ja que si no és
així es corre el perill de la dispersió del
coneixement, ja que uns coneixements
porten a uns altres, de forma
successiva i inacabable, poc
recomanable per ajudar a elaborar una
estructura conceptual sòlida.
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3.4. Paper del mestre:

Després de presentar breument els postulats del constructivisme, el model interactiu
de lectura i escriptura i la forma de treballar a partir dels projectes, volem acabar
aquest marc teòric concretant quin ha de ser el rol del professor en tot aquest procés:

� Haurà de crear un ambient de respecte dins l'aula que permeti escoltar les opinions
dels altres i que fomenti el conflicte cognitiu, sense respondre directament a les
preguntes plantejades. Promouira doncs, la reflexió col·lectiva a partir de les
discrepàncies intel·lectuals. El mestre haurà de ser el primer en saber escoltar
contínuament els seus alumnes, per tal de detectar les seves motivacions i
necessitats.

� Cal que el professor visqui plenament en la seva persona els valors que vol
transmetre (cooperació, solidaritat, esperit crític), en la vida al centre i en la relació
amb altres professors ( cooperació amb els altres professors, respecte per l'opinió
dels companys de Claustre, esperit de recerca, d'autocrítica de la pròpia tasca
docent...). Si no és així, difícilment transmetrà aquests valors. 

� Com diuen Rosa Artigal i Eulàlia Berbel (1994), el fet de viure conjuntament amb el
grup el procés de resolució d'un dubte fa que el mestre també sigui un aprenent
(que fa un treball d'aprofundiment en el tema) al mateix temps que és expert (en la
tasca educativa amb els seus alumnes). Això fa que es pugui apassionar en la
recerca i l'assoliment de nous coneixements. L'educador engresca els alumnes i
els ajuda a pensar. 

� També afegeixen que demana de l'educador un nivell de professionalitat i rigor
important, ja que ha de saber anticipar una reflexió/programació dels objectius a
assolir, que tingui en compte els coneixements previs dels diferents alumnes, ser
sensible a modificacions no previstes, i fer el rol de facilitador que ajuda a adquirir
coneixements i estratègies.  Al mateix temps ha d'aconseguir lligar els objectius del
projecte amb els del projecte curricular de cicle.

� La frase "què fem avui?" se substitueix per "Tinc una idea" (Artigal i Berbel, 1994),
que simbolitza el pas a una major participació dels nens en les propostes
d'activitats, mitjançant un procés interactiu, que és respectuós amb la diversitat
d'interessos, de ritmes i de capacitats.
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Sense el dubte no hi ha progrés.
Darwin, Charles Robert (1809-1882)

1. FASE DE PLANIFICACIÓ:

1.1. Revisió del PEC:

El document bàsic que regeix la vida del centre és el PEC. Al currículum d'Ed. Infantil
(1992), a la p. 49, s'explicita que:

"Un projecte educatiu ha de ser útil i ha de garantir que l'acció
educativa sigui coherent, coordinada i progressiva, i perquè això sigui
així ha de ser assumit pel conjunt de la comunitat educativa"

Per aquest motiu cal fer un esforç per ajustar els nous plantejaments que es proposen
als documents del centre, PEC i PCC, per a poder concretar, de forma coherent les
diferents programacions d'aula.

Al PEC cal que hi constin els elements següents (Monereo, 1998):

� El tractament que han de rebre les llengües, el Projecte lingüístic.
� Els principis bàsics d'atenció a la diversitat de capacitats, d'interessos i motivacions

dels alumnes i les necessitats educatives especials.
� Els trets generals de l'acció tutorial amb els alumnes i de la relació amb les

famílies.
� La concreció dels drets i deures dels alumnes, fixant les normes de convivència al

centre, els precediments pel tractament dels conflictes i la forma de prevenir-los.

En primer lloc cal fer especial atenció als objectius generals a assolir en finalitzar
l'etapa (Currículum d'Ed. Infantil,1992, pàg. 25). Són els següents:

a) Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats
adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.

b) Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment
maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d'ells mateixos i dels altres.

c) Comportar-se d'acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia
personal i cap a una col·laboració amb el grup social.

d) Observar i explorar l'entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte,
identificant característiques i propietats significatives dels elements que el
conformen i apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients
amb la seva edat.

e) Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.
f) Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu,

elaborant una primera representació mental de l'espai, a partir de les pròpies
vivències i una representació mental del temps.

g) Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i
expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres
formes de representació.

III. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL
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h) Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal,
gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

i) Conèixer, mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i
folklòriques, signes d'identitat propis de Catalunya.

Aquests objectius responen a les cinc capacitats bàsiques que cal desenvolupar en
l'alumne: intel·lectuals, comunicatives, afectives, de relació interpersonal i d'inserció
social. Així, si fem un esforç de reflexió sobre cada un d'aquests objectius ens
adonarem que molts d'ells són útils per al desenvolupament de diverses capacitats i no
d'una sola.

Després de la lectura d'aquests objectius ens adonarem que l'aprenentatge de la
llengua, tant oral com escrita és de cabdal importància per al desenvolupament
d'questes capacitats, com la capacitat de comunicació, entre altres. 

És per això que podem dir que el Currículum recolza l'enfocament comunicatiu de
l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i la funcionalitat dels aprenentatges que
planteja l'enfocament constructivista de l'E-A, tal com s'expressa a la pàgina 17, a
l'apartat "Bases psicopedagògiques del currículum".

1.2. Revisió del PCC de l'àrea d'intercomunicació i llenguatges, llenguatge verbal,
d'educació infantil:  

OBJECTIUS TERMINALS DE  L'ÀREA  DE LLENGUATGE VERBAL A EDUCACIÓ
INFANTIL (LECTURA I ESCRIPTURA) (Primer nivell de concreció):

Aquests objectius són prescriptius i són els que prendrem com a referents per tal de
poder elaborar la nostra proposta de segon nivell de concreció. Pel que fa a llenguatge
escrit són aquests:

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS OBJECTIUS TERMINALS

� Iniciació al llenguatge escrit. � Utilitzar diferents mitjans per
comunicar-se i mostrar
familiarització amb el llenguatge
escrit.

� Identificar textos escrits
significatius sense analitzar-ne
sistemàticament els elements.

� Relacionar alguns elements de la
tira fònica amb la seva
transcripció gràfica.

� Organitzar sobre el paper una
distribució entenedora de l'espai
que faciliti  la comprensió d'allò
que es comunica.

Reproduir els moviments bàsics dels
traços de l'escriptura.
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CONTINGUTS DE FETS I CONCEPTES OBJECTIUS TERMINALS

� Reflexió inicial sobre el llenguatge oral i
escrit.

� Reconèixer els elements
necessaris en tota comunicació:
emissor, receptor i missatge.

� Adonar-se que mitjançant el
llenguatge es pot parlar de
persones, objectes i situacions
que no són presents.

� Conèixer, mitjançant l´adquisició
de vocabulari, que els mots
designen persones, animals,
coses, accions i qualitats.

� Relacionar els signes i els
símbols de l'entorn amb els
missatges que transmeten.

� Interpretar que el llenguatge
escrit és una manera de
representar la realitat i un mitjà
per a la comunicació.

CONTINGUTS D'ACTITUDS OBJECTIUS TERMINALS

� Participació i adequació comunicativa. � Interessar-se per comprendre el
que diuen les altres persones en
situacions comunicatives.

� Prendre la iniciativa en situacions
comunicatives senzilles.

� Respectar les diferents formes
d'expressió verbal dels companys
i dels adults.

� Interessar-se pel llenguatge
escrit: llibres, rètols, textos que
escriu l'educador/a...

� Tenir una actitud positiva davant
dels aprenentatges relacionats
amb la lectura i l'escriptura.

DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS I OBJECTIUS REFERENCIALS DE
FINAL DE CICLE (LECTURA I ESCRIPTURA, PER TIPOLOGIES DE TEXTOS)
Proposta de segon nivell de concreció:

Cal fer una sèrie de consideracions respecte al segon nivell de concreció en l'apartat
de lectura i escriptura. Als centres encara hi ha la tendència a seqüenciar els objectius
i continguts per nivells. Sobretot a Educació Infantil, ja que el primer cicle normalment
no pertany al centre. En canvi a Educació Primària la seqüenciació ja es fa per cicles.
Creiem que aquesta tendència no respon als plantejaments de la Reforma educativa,
que considera que els alumnes hauran d'anar progressant al llarg del cicle al ritme
individual de cada alumne. Així, un alumne de 3 anys no hauria de tenir limitats els
continguts d'aprenentatge si el seu nivell maduratiu és avançat. I el mateix podríem dir
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dels alumnes de P-4 i de P-5. El fet d'elaborar uns objectius referencials de final de
segon cicle no hauria de ser tampoc un impediment perquè els alumnes de P-5 se
sentíssin aturats en el seu procés de desenvolupament, ja que es tracta de continguts
mínims i no pas màxims de cicle.

A l'hora de desevolupar el segon nivell de concreció caldrà partir dels objectius
terminals d'àrea i anar-los concretant en els diferents objectius referencials de final de
cicle, tenint en compte les instruccions d'inici de curs 1999-2000 exposades a la
introducció:

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS OBJECTIUS REFERENCIALS

� Iniciació al llenguatge escrit. � Utilitzar diferents mitjans per
comunicar-se i mostrar familiarització
amb el llenguatge escrit.
� Escriptura: que el nen/a s'expressi

per escrit a través de les diferents
tipologies textuals: 
� textos enumeratius (llistes,

etiquetes, horaris, menús,
cartells, catàlegs...).

� textos informatius (diaris,
revistes, fulletons de
propaganda, notícies,
reportatges, cartes, invitacions,
entrevistes, notes...). 

� textos literaris (contes, poemes,
dites, endevinalles, cançons,
teatre, còmics...).

� textos expositius (definicions,
descripcions, resums,
argumentacions, hipòtesis,
mapes conceptuals...). 

� textos prescriptius (instruccions
escolars, receptes de cuina,
normes de classe, de joc,
instrucccions d'ús...).

� Lectura: que el nen/a sigui capaç
d'interpretar el significat dels
diferents textos.

� Identificar textos escrits significatius
sense analitzar-ne sistemàticament els
elements.
� Que el nen/a sigui capaç

d'identificar els diferents textos de
cada tipologia: enumeratius,
informatius, literaris, expositius i
prescriptius.

� Relacionar alguns elements de la tira
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fònica amb la seva transcripció gràfica.
� Que el nen/a sigui capaç de

realitzar una producció gràfica amb
correspondència total entre so i
grafia, encara que amb ortografia
natural. És a dir, que arribi a l'etapa
alfabètica en el procés d'adquisició
de l'escriptura.

� Que el nen/a sigui capaç d'accedir
al significat de les paraules escrites
utilitzant de forma complementària
tant la via fonològica (estratègia
alfabètica) com la via lèxica
(estratègia logogràfica). És a dir,
que utilitzi la via ortogràfica (les
dues estratègies alhora).

� A través de la lectura guiada,
l'alumne hauria de ser capaç
d'accedir a la microestructura,
macroestructura i superestrcutura
del text, gràcies als models previs
oferts per l'adult.

� Que el nen/a sigui capaç d'utilitzar
les estratègies d'abans de la
lectura: actitud emocional positiva,
objectiu de lectura, activació dels
coneixements previs, i que faci
hipòtesis i prediccions sobre el
contingut del text.

� Que el nen/a sigui capaç d'utilitzar
les estratègies mentre es porta a
terme la lectura: ús dels senyals del
text, verificació de les hipòtesis,
reflexió i replantejament, i posar en
marxa diferents recursos per a
resoldre les dificultats.

� Que el nen/a sigui capaç d'utilitzar
les estratègies per a després de la
lectura: identificació del tema, idea
principal, comprensió literal,
interpretativa i profunda i resum
senzill però coherent. 

� Organitzar sobre el paper una
distribució entenedora de l'espai que
faciliti  la comprensió d'allò que es
comunica. Que el nen/a se situï sobre
el paper a partir de les pautes
següents:
� Posar el seu nom a l'extrem

superior dret del full.
� Escriure el text en lletra entenedora

(de pal o lligada, segons el nivell de
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competència).
� Escriure en direccionalitat

d'esquerra a dreta i de dalt a baix.
� Centrar el text al centre del full.
� Posar un títol al text amb tipografia

diferents de la resta del text.
� Adequar el tamany de la lletra a la

mida del full.
� Reproduir els moviments bàsics dels

traços de l'escriptura.
� Aquest objectiu creiem que

correspon a una habilitat de
motricitat fina, que pertany a l'àrea
de la descoberta d'un mateix. És
per això que, encara que
considerem que la pràctica
d'questes habilitats és bàsica per a
l'aprenentage de la lletra lligada,
aquesta pràctica la
desenvoluparem  dins de la seva
àrea corresponent i no en la de
llenguatge verbal, amb un espai
propi dins l'horari escolar.

CONTINGUTS DE FETS I
CONCEPTES OBJECTIUS REFERENCIALS

� Reflexió inicial sobre el llenguatge
escrit.

� Reconèixer els elements necessaris en
tota comunicació: emissor, receptor i
missatge.
� Reconèixer l'emissor i el receptor

en cada un dels textos que
s'escriguin o es llegeixin.

� Tenir present el destinatari
(receptor) a l'hora de construir el
text, ja que el missatge canviarà en
funció d'aquest.

� Adonar-se que mitjançant el llenguatge
es pot parlar de persones, objectes i
situacions que no són presents.
� Que el nen/a sàpiga situar els

objectes, persones o situacions de
les quals parla en l'espai i en el
temps (que sàpiga explicar quan va
passar i on).

� Conèixer, mitjançant l'adquisició de
vocabulari, que els mots designen
persones, animals, coses, accions i
qualitats.
� Que el nen/a sàpiga fer

descripcions d'un objecte, d'un
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animal, d'una persona i d'una acció
i amb un ventall ric de qualitats
(adjectius).

� Relacionar els signes i els símbols de
l'entorn amb els missatges que
transmeten.
� Que elnen/a sàpiga distingir la lletra

inicial d'una paraula i sàpiga que va
en majúscula quan es tracta d'un
nom propi, a l'inici d'una frase i
després d'un punt.

� Que el nen/a sàpiga distingir en un
text escrit, una lletra, una paraula i
una frase.

� Interpretar que el llenguatge escrit és
una manera de representar la realitat i
un mitjà per a la comunicació.
� Que el nen/a sàpiga interpretar, en

cada tipus de text, quina funció
comunicativa es compleix.

� Que el nen sàpiga, en cada situació
comunicativa concreta, quin és el
tipus de text més adequat per
utilitzar.

CONTINGUTS D'ACTITUDS OBJECTIUS REFERENCIALS

� Participació i adequació
comunicativa.

� Interessar-se per comprendre el que
diuen les altres persones en situacions
comunicatives.
� Que el nen/a intenti desxifrar els

missatges escrits que troba al seu
entorn (cartells, notes, murals...) o
que van dirigits a ell directament
(contes, cartes...).

� Prendre la iniciativa en situacions
comunicatives senzilles.
� Que el nen/a intenti elaborar

missatges escrits (vivències, cartes,
notes...) dirigits a diferents
interlocutors (pares, amics,
companys...).

� Respectar les diferents formes
d'expressió verbal dels companys i dels
adults.
� Que el nen/a respecti els errors dels

companys en les seves
produccions escrites.

� Que el nen/a sàpiga adonar-se dels
errors en les produccions escrites
pels companys, valorant-lo de
forma positiva i oferint pistes per
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esmenar-lo, per tal de promoure el
conflicte cognitiu, la reflexió
metalingüística i la construcció de
nou coneixement.

� Que el nen/a sàpiga aprofitar els
ajuts que li donin els companys o
adult per tal de desenvolupar la
reflexió metalingüísica sobre els
aspectes formals de la llengua
(fonològics, morfològics, sintàctics i
semàntics).

� Interessar-se pel llenguatge escrit:
llibres, rètols, textos que escriu
l'educador/a...
� Que el nen/a sàpiga descobrir els

diferents textos escrits que troba a
l'entorn. Que s'interessi per la seva
funcionalitat.

� Tenir una actitud positiva davant dels
aprenentatges relacionats amb la
lectura i l'escriptura.
� Que el nen/a participi

espontàniament en l'exploració del
significat dels textos. 

En l'apartat d'objectius referencials corresponents a continguts de procediments, cal
remarcar que l'objectiu que es refereix a "relacionar alguns elements de la tira fònica
amb la seva transcripció gràfica", s'ha concretat en l'aprenentatge per part dels
alumnes del domini de les estratègies de lectura, en comprensió escrita, i en
l'adquisició de l'etapa alfabètica en l'aprenentatge de l'escriptura, seguint les
indicacions de la normativa d'inici de curs abans esmentada.

Per altra banda, volíem també comentar l'objectiu referencial corresponent a fets i
conceptes que es refereix a "tenir present el destinatari (receptor) a l'hora de construir
el text, ja que el missatge canviarà en funció d'aquest". Aquest objectiu el considerem
d'especial rellevància, ja que cal entrenar l'alumne a fer una representació mental del
que ell suposa que sap el destinaari sobre aquell tema i, en funció d'això, adequar el
missatge al seu nivell de coneixements.

Per exemple, no és el mateix explicar una sortida escolar a uns amics d'una altra
escola (abssents durant els fets que es relaten) que explicar-ho a la senyoreta
(present). Sovint es cau en quest error, ja que tot i sabent que el text va dirigit a un
amic se li explica com si hi hagués estat. Això fa que sovint s'ometin dades bàsiques
per la comprensió del missatge (quan va passar, qui hi va anar, per què hi van anar i
què van fer). Així, molts textos amb aquest error comencen dient:

"el que més em va agradar va ser..."  o
"que vam veure molts ocells i lleons i elefants..." (com si es tractés de la resposta a
una pregunta formulada per la professora).
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La comunicació verbal a través del llenguatge escrit només es dóna a partir dels textos
(Maruny, Ministral, Miralles). És per això que tots els continguts de tipus conceptual i
actitudinal s'aprenen mentre es practiquen els continguts procedimentals (funcionalitat
de l'aprenentatge).

Aquests autors defineixen el text escrit com la unitat de llenguatge escrit amb significat
i sentit propis, ja que només a través d'ells l'aprenentatge del llenguatge escrit
adquireix significat i sentit.

Cada text és diferent. És a dir, cada text posseeix unes determinades característiques,
el que cal saber (continguts de tipus conceptual), requereix uns determinada manera
de construir-lo, d'escriure'l, i de llegir-lo, el que cal saber fer (continguts
procedimentals) i una determinada manera de comportar-se, de saber ser i saber estar
(continguts actitudinals).

Hi ha moltes classificacions de tipologies textuals però la proposta d'aquests autors
utilitza el criteri de la funció comunicativa del llenguatge. Seria la següent:

FUNCIÓ COMUNICATIVA TIPOLOGIA TEXTUAL
Recordar, enregistrar, localitzar, manipular,
ordenar... dades concretes, informacions
puntuals.
Funció d'ordenar informació.

Textos enumeratius

Informar i informar-nos de temes generals,
esdeveniments ...
Funció d'obtenir i aportar informació general.

Textos informatius

Disfrutar, expressar els nostres sentiments i
vivències, passar una bona estona,
desenvolupar la sensibilitat artística...
Funció personal o expressiva.

Textos literaris

Estudiar, aprendre, ensenyar, demostrar,
comunicar coneixements, discutir idees...
Funció d'obtenir informació acadèmica.

Textos expositius

Ensenyar i aprendre a fer coses, comunicar
instruccions, regular el comportament...
Funció de demanda o reguladora.

Textos prescriptius

Destaquem la necessitat d'ensenyar i aprendre a construir tot tipus de textos -i no
només textos literaris- els quals de forma tradicional s'han ensenyat més a l'escola.
Així doncs, no es treballaran només cançons, poemes, endevinalles i dites sinó també
diaris, revistes, llibres de text, cartells, cartes, prospectes, instruccions d'ús, fulls de
propaganda...
 
Fugirem també de la idea d'identificar unes determinades tipologies a uns determinats
nivells educatius, ja que es poden i s'haurien de treballar totes les tipologies de textos
a  totes les edats, i des de l'inici de l'escolaritat.

Aquesta classificació, comenten els autors, ofereix però algunes limitacions. Per
exemple, una carta personal pot ser un text informatiu, literari o expositiu, en funció del
seu contingut. Per tant, la relació entre els textos i les seves tipologies no tindrà un
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valor absolut sinó que estarà en funció de l'ús que es faci del text, de la seva
funcionalitat, la qual variarà en funció de cada situació, del context.

Anem a veure a continuació les principals característiques de les diferents tipologies
de text:

TEXTOS ENUMERATIUS
Funció:
� Localitzar informacions concretes.
� Recordar dades.
� Etiquetar, classificar...
� Comunicar resultats.
� Anunciar esdeveniments.
� Ordenar, arxivar... informacions.
Models:
� Llistes (de la compra, de joguines...).
� Etiquetes.
� Horaris (cinema, transport, escolar...).
� Guies (telefònica, urbana..) i agendes personals.
� Formularis, impresos oficials.
� Cartells, fulls de propaganda.
� Índexs (en llibres, revistes, atlas..).
� Enciclopèdies, diccionaris, atlas...
� Catàlegs.
� Menús (escolars, de restaurants...).
Contingut:
� Noms o títols.
� Xifres.
Format:
� Disposició vertical, en quadres i taules de doble entrada...
� Ús de guions i asteriscs.
� Escriptura en columna.
� Poden ser un text independent o estar inclòs en un altre text diferent (l'índex d'un

llibre, per exemple).
Gramàtica:
� Construccions sintàctiques centrades en el nom .
� Estructura repetitiva.
� Lèxic específic del tema, per camps semàntics.
Procediments de lectura:
� D'aproximació progressiva i localització.
� Ús de criteris d'ordenació (alfabètic, numèric, temàtic..).
� Ús de llistes, taules de doble entrada, horaris, índex...
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TEXTOS INFORMATIUS
Funció:
� Conèixer o transmetre explicacions o informacions generals.
� Comprendre  o comunicar les característiques principals del tema, sense més

aprofundiment.
Models:
� Diaris i revistes.
� Llibres de divulgació, fulls de propaganda.
� Notícies.
� Articles i reportatges.
� Anuncis i propaganda.
� Avisos, anuncis públics.
� Correspondència personal o comercial.
� Invitacions.
� Entrevistes.
Contingut:
� Molt variat, en funció del tema (notícies, anuncis, cartes...).
Format:
� Text en prosa, amb característiques específiques de cada model.
Gramàtica:
� Característiques morfològiques i sintàctiques variables en funció del model.
Procediments de lectura:
� Ús d'índex d'aproximació al contingut (titulars, fotos, imatges, tipografia, seccions

del diari...).
� Identificació del tema .
� Identificació de la idea principal.
� Identificació dels detalls principals.
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TEXTOS LITERARIS
Funció:
� Transmetre al lector sentiments i emocions .
� Entreniment i diversió.
� Comunicar fantasies o fets extraordinaris.
� Recordar els emocions i vivències del grup o d'un mateix.
� Transmetre valors culturals, socials i morals.
Models:
� Contes, narracions, llegendes...
� Poesia, dites, cançons, endevinalles...
� Teatre, titelles...
� Còmics.
� Auca.
Contingut:
� Fórmules establertes d'inici i acabament  (tipus conte contat... conte acabat...).
� Descripció de personatges, situacions i ambients.
� Narració de fets viscuts o fantàstics.
� Comunicació de sentiments i emocions.
Format:
� Composició de text i imatge en forma de llibre, amb portada...
� Utilitat de la puntuació per diferenciar la narració del diàleg...
� Poesia: organització en versos i estrofes. Cal·ligrames...
� Possibilitat de combinar amb altres recursos expressius: teatre, música, dansa,

audiovisuals...
Gramàtica:
� Contes i narracions: formes sintàctiques en tercera persona, verbs en passat.

Figures literàries. La primera persona s'usa en el discurs directe, el diàleg.
� Poesia: alteració freqüent de l'estructura sintàctica habitual. Efectes de rima, estil,

figures literàries...
Procediments de lectura:
� Lectura silenciosa i personal.
� Importància de l'entonació en la lectua en veu alta i en la recitació.
� Identificació de l'esquema narratiu: situació, nus i desenllaç.
� Identificació de recursos literaris especials (estil, figures, lèxic...) 
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TEXTOS EXPOSITIUS
Funció:
� Comprendre o transmetre nous coneixements.
� Estudi en profunditat.
Models:
� Llibres de text.
� Llibres de consulta i de divulgació..
� Articles temàtics, informes.
� Biografies.
� Exposicions orals, conferències.
� Debat.
Contingut:
� Definicions i enunciats.
� Descripcions.
� Explicació de procesos.
� Resums.
� Argumentacions.
� Hipòtesis i discusió de resultats.
� Guions, índexs, esquemes, mapes conceptuals...
Format:
� Presència de títols, subtítols, gràfics, esquemes i caràcters tipogràfics (subratllat,

negreta, cursiva...) de gran importància per a la comprensió del text.
Gramàtica:
� Ús d'un vocabulari precís i rigurós, que ha de ser definit. Predomini de

substantius.
� Construccions impersonals en 3ª persona.
� Importància del nexes i partícules de relació (causa, conseqüència, mode,

localitzadors, quantificadors...).
Procediment de lectura:
� Ús del títol i subtítols com a resum del tema i de la idea principal.
� Ús dels recursos tipogràfics per a destacar aspectes importants (subratllat,

negretes, vinyetes, numeració...)
� Identificació del tema i de la idea principal.
� Ús de tècniques del resum.
� Identificació del guió del text a partir de les preguntes directes sobre el text.
� Identificaciño de paraules desconegudes.
� Identificació de nexes i partícules de relació.
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TEXTOS PRESCRIPTIUS
Funció:
� Regular de forma precisa el comportament humà per la consecució d'algún

objectiu.
Models:
� Instruccions escolars.
� Receptes de cuina.
� Reglaments, codis, normes (de joc, de comportament...).
� Instruccions d'ús de joguines o aparells
� Instruccions per la realització de treballs manuals.
Contingut:
� Explicació detallada de com fer una tasca determinada.
� Presència de gràfics i signes per a il·lustrar el contingut.
Format:
� Text en prosa diferenciat gràficament de la resta del text (el llistat dels materials,

per exemple).
� Ús de formes d'ordenació i esquematització: numeració dels passos, guions...
Gramàtica:
� Frases curtes i precises. Ús de lèxic específic del tema, especialment verbs

d'acció.
� Ús de formes impersonals en present ("es fa", en lloc de "ell fa"..).
� Imperatius en 2ª persona (fes, agafa, porta, renta, barreja...).
Procediments de lectura:
� Ús d'imatges, gràfics i il·lustracions que complementen la informació textual.
� Identificació de les etapes del procés temporal (què passa primer, i després...).
� Identificació  de les accions.
� Recursos per consultar durant la realització de la tasca.

A partir d'aquí el que es proposa és treballar a partir dels diferents projectes les
diferents tipologes de textos, procurant que al llarg del curs i del cicle s'hagin treballat
totes les tipologies textuals. Una  forma  pràctica d'aconseguir-ho és, utilitzar una taula
de doble entrada on en un eix es col·loquin les diferents tipologies textuals i en l'altra
els diferents projectes a treballar. En acabar el cicle i/o nivell hauríem de tenir plenes
vàries caselles de totes les tipologies.

En la nostra proposta les tipologies podrien ser les següents:

Textos
enumeratius

Textos
informatius

Textos
literaris

Textos
expositius

Textos
prescriptius

La nostra
escola
Anem a

comprar?
Anem en

cotxe!
Descobrim el

diari.
Què

mengem?
El nostre
animal
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METODOLOGIA:

Com ja hem exposat anteriorment, l'enfocament constructivista de l'ensenyament i
aprenentatge escolars no proposa una única metodologia de treball a l'aula, sinó que
considera que aquesta ha de ser variada, per ajustar-se a les diferents necessitats
dels alumnes.

Tot i així, a l'apartat del marc teòric ja hem exposat els nostres referents a l'hora de
dissenyar les activitats dins els projectes de treball, que es basen en el model
interactiu de la lectura i l'escriptura.

ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI I DEL TEMPS:

Aquest plantejament considera que l'espai educatiu no es limita només a l'aula sinó a
tots els espais del centre i de fora del centre, context social (barri, poble...) i familiar.
És per això que la interacció amb el context serà clau. 

Per això caldrà poder utilitzar tots els espais educatius del centre (biblioteca, sala
d'ordinadors, sala d'actes, les aules de la resta de nivells del cicle i/o d'altres cicles...
de manera que caldrà el consens de  tot el Claustre i el compromís de l'equip directiu
per organitzar i coordinar el funcionament  i organització de l'espai i del temps del
centre. I això caldrà que es reflecteixi en uns horaris que reflexin l'organització dels
espais i de recursos disponibles.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS:

Volem remarcar que el material que a continuació anomenem és un llistat que creiem
que caldrà utilitzar en el moment de portar a la pràctica aquest treball que proposem.
No es tracta, doncs, del material que hem utilitzat, ja que com hem dit, seria en una
fase posterior a l'elaboració del treball, en la qual es durien a terme els diferents
projectes proposats, contextualitzats en funció del context real del centre concret.

Recursos humans:
� Els professors del cicle
� Professorat de suport

Recursos materials: 

� PEC i PCC, del centre on s'hagi d'aplicar, ja que caldrà revisar-los.
� Pautes d'observació del nivell de desenvolupament de la lectura i l'escriptura dels

alumnes.
� Enquesta a les famílies per tal d'obtenir informació sobre el context familiar i sòcio-

cultural.
� Pautes de reunions de pares i mares  a nivell de grup-classe o de cicle.
� Pautes de reunions d'equip de cicle degudament planificades que suposin un espai

temporal entre reunions per tal d'elaborar i posar en pràctica els materials didàctics
que es vagin elaborant i reflexionar sobre el propi procés portat a terme.

� Pautes d'observació sistemàtica que ens permetin avaluar el progrés dels alumnes
durant el procés d'ensenyament i aprenentatge i ajustar les ajudes que cal donar
per ajudar-los a a progressar.
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� Tècniques que permetin l'observació del procés d'ensenyament i aprenentatge
portat a terme amb els alumnes, per tal de modificar-lo i millorar-lo si cal:
observació participativa, entrevistes, anàlisi de documents (diaris de classe del
professor, registre anecdòtic...).

� Tot tipus de textos que ens serveixi per a elaborar i proposar activitats
d'ensenyament i aprenentatge als alumnes, qualsevol que sigui el seu format.
Caldrà tenir en compte que els textos s'utilitzaran sencers, ja que si no és així
perden tota la seva funcionalitat i el sentit complert. Exemples: programes de la
Festa Major, cartells de propaganda del festival de teatre, cartes als companys de
l'escola veïna, revistes, diaris, catàlegs de propaganda del supermercat, cartes
comercials, contes, llibres sobre temes que ens interessin, instruccions de
funcionament de joguines o jocs, calendari, agenda...

� Diferents tipus de suports i materials: ordinador, llapis i paper, pissarra, tauler
d'anuncis, murals...

FORMES D'AVALUACIÓ:

Abans de presentar les proves voldríem comentar que el fet d'utilitzar aquestes pautes
i proves no entra en contradicció amb la funcionalitat i significativitat dels
aprenentatges, ja que aquestes es proposaran en moments puntuals (avaluació inicial,
formativa i sumativa), per tal de valorar el nivell d'aprenentatge de l'alumne/a, després
d'haver-li proposat les diferents activitats d'ensenyament i aprenentatge a partir de les
diverses tipologies textuals i en contextos d'ús, funcionals.

Les proves i pautes d'observació ens donaran informació sobre si les activitats que
estem proposant als nostres alumnes s'ajusten a la seva zona de desenvolupament
potencial. Així doncs, en cas que en un alumne determinat no s'observi cap progrés al
llarg del temps, en comparació amb els resultats de la prova d'avaluació inicial, haurem
de suposar que les activitats proposades no s'ajustaven al seu nivell de competència i
que per tant, no li permeten un cert nivell d'èxit i la construcció del coneixement.

És en aquest sentit, doncs, que pensem que la forma d'avaluació proposada s'ajusta
als plantejaments de la concepció constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge
escolars.

Totes les proves proposades han estat utilitzades a les nostres aules i hem pogut
observar la seva utilitat. Sabem que no s'usen habitualment a les aules de Parvulari,
però la nostra experiència ens anima a fomentar el seu ús. 

En quant a  la prova d'avaluació de la comprensió lectora, en el cas dels alumnes de
Parvulari, creiem que cal que es tracti d'una lectura guiada a partir de textos a l'abast
dels alumnes en quant a llargada i complexitat. Caldrà la realització de les activitats de
forma oral. Creiem doncs, que és molt interessant la pràctica guiada de les diferents
estratègies de lectura en els nostres alumnes, encara que no siguin encara lectors
competents, autònoms. Pensem que el treball sistemàtic de les estratègies de lectura
des de l'inici de l'escolaritat ajuda a que, quan els alumnes ja tenen assolida la
capacitat de lectura, el seu nivell de comprensió lectora sigui molt més elevat que en
els alumnes que no les han estat treballant anteriorment.
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Prova d'avaluació de les habilitats de reconeixement gràfico-fonètic a P-3, P-4 i
P-5:

Aquesta prova ens permetrà conèixer el nivell de desenvolupament de la capacitat de
lectura, a través de la quantitat de signes gràfics que coneix i a través de les
estratègies de lectura que utilitza.

PAUTA D´AVALUACIÓ DE LES HABILITATS DE RECONEIXEMENT GRÀFICO-
FONÈTIC

Nivell: Trimestre:                                        Data:
Nom de l'alumne/a

Associacions
so/grafia a
l'alfabet

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

LL
M
N
O
P

QU
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Total
Estratègies de
lectura
Logogràfica
Alfabètica
Ortogràfica
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A l'hora d'aplicar la prova als alumnes, presentarem a cada un, de forma individual, un
alfabet imprès en lletra de pal on haurien d'identificar les lletres que coneguin i dir quin
so fan. Cal tenir en compte que no serveix conèixer només el nom de la lletra, "ema",
per exemple, ja que aquest no és el so que li correspon.

Per altra banda, a l'hora de valorar l'estratègia lectora presentarem als alumnes una
llista de paraules on hi hagi noms de companys de classe (són les que pot haver
memoritzat a través de l'estratègia logogràfica) i altres paraules quotidianes barrejades
amb les anteriors. Sigui quina sigui la llista concreta que es presenti, serà la mateixa
per a tots els alumnes. Cal vigilar que no puguin explicar als altres companys el que
han fet fins que tots els companys hagin passat la prova. La prova la pot passar la
tutora, ja que hi haurà entre ells un clima afectiu més positiu que amb un observador
extern. 

Procurarem també que els alumnes no responguin amb un "no ho sé" generalitzat, ja
que les expectatives dels alumnes i del professor sobre la seva competència es
transmeten de forma inconscient. És per això que si la tutora no confia gaire en les
possibilitats dels alumnes serà millor que la prova la passi un altre professor o inclús
l'observador, després de crear amb els alumnes un clima afectiu positiu i confiança
mútua. Es tracta de descobrir els coneixements previs dels alumnes, que segur que
són molt variats.

Prova d'avaluació de la comprensió lectora: 

PAUTA  D´OBSERVACIÓ  DE  LA  COMPRENSIÓ  LECTORA

ABANS DE LA LECTURA OBSERVACIONS
Quina actitud emocional té el lector?
Quin és l'objectiu de la lectura?
Activa els coneixements previs?
Fa hipòtesis i prediccions sobre el contingut del
text?

DURANT LA LECTURA
Usa els senyals del text per a construir el
significat?
Verifica les hipòtesis, en replanteja de noves i si
hi ha algun error reflexiona per a trobar la causa
de l'error?
Davant les dificultats, quins recursos utilitza per
a solucionar-les?

DESPRÉS DE LA LECTURA
Identifica el tema?
Identifica la idea principal?
És capaç de fer una comprensió literal?
És capaç de fer una comprensió interpretativa?
És capaç de fer una comprensió profunda?
Sap fer un resum coherent?
La velocitat lectora és adequada?
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Abans de la lectura: Aquest primer grup d'estratègies són les que permeten plantejar-
se uns objectius de la lectura i aportar els coneixements previs per afrontar-la.

� Quina actitud emocional té el lector?: Observarem si mostra interès, motivació,
si se sent segur de poder afrontar la tasca amb expectatives d'èxit. Ens donaran
pistes en aquest sentit els comentaris que faci sobre el text, com ara "Uau, aquest
llibre tenia ganes de llegir-lo, ja que m'havien dit que era xulíssim..", o "Senyoreta,
quan acabi els exercicis puc llegir una estona a la biblioteca?", o "Una altra vegada
a llegir?", o  "No m¡agrada llegir, no en sé gaire"... Els dos primers comentaris ens
indiquen motivació,  bona disposició i expectatives altes. Però els altres tres en
informen de manca de motivació, de no haver descobert el gust per la lectura,
baixes expectatives d'èxit i autopercepció de poca competència lectora.

� Quin és l'objectiu de lectura?: Observarem si la lectura que fa ajuda a
aconseguir l'objectiu proposat. Esbrinarem primer quin és aquest objectiu, ja que si
aquest és clar, ajuda a filtrar la informació rellevant. Aquests poden ser: llegir per
practicar la lectura en veu alta, llegir per a després explicar el que s'ha comprès,
llegir per a buscar una informació general (de què va el text, saber si ens interessa
el seu contingut...), llegir per a buscar una informació concreta, llegir per aprendre,
llegir per a seguir unes instruccions per a dur a terme un procediment (una recepta
de cuina, muntar una joguina...), llegir per informar-se (de notícies, cartellera,
activitats determinades, de temes científics...), llegir per a confirmar un
coneixement previ, llegir per a gaudir de la lectura, evadir-se i omplir un temps
d'oci... Així doncs, és important conèixer-lo, ja que, segons quin sigui aquest, la
interpretació que es faci serà una o una altra.

� Activa el coneixement previ?: El més important no és que l'adult el conegui, sinó
que si l'objectiu de la lectura ja és clar per al lector, això permetrà activar el
coneixement necessari  per a interpretar el text.

� El lector fa hipòtesis i prediccions sobre el contingut del text? Obtindrem
informació en aquest sentit si mira el títol del text, les il·lustracions, la sinopsi del
llibre de la conraportada, l'índex... i fa comentaris sobre el seu contingut (de què
anirà, a veure si veu a les il·lustracions els personatges que sortiran...).

Durant la lectura: Aquest segon grup d'estratègies són les que permetran fer
inferències (prediccions, interpretacions, conclusions...), comprovar i revisar el procés
de comprensió mentre llegeix ("què vol dir això?", "no ho entenc!"...) i prendre mesures
davant els errors. Són les que serviran, doncs, per detectar errors i posar en marxa un
pensament estratègic, decidir quina és la millor actuació en cada cas. Cal dir que
aquestes estratègies són un tipus de procediments que no es poden automatitzar, ja
que cal raonar i prendre decisions en cada situació concreta.

� Usa els senyals del text per a construir el significat? Senyals semàntics
(síntesis, recapitulacions...), senyals lèxics ("el més important és..", "recorda
que.."), senyals sintàctics (ordre de les paraules, ja que sovint les que van al
davant de la frase solen ser les més importants), i senyals gràfics (tipus de lletra,
tamany de les lletres, negretes, cursives, majúscules, subratllats... ja que se solen
destacar les informacions més importants).
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� Verifica les hipòtesis, en replanteja de noves i si hi ha un error sap
reflexionar per a trobar-ne la causa? Ens informarà en aquest sentit si quan
interpreta una frase de forma errònia s'adona que no és coherent, torna a la
primera frase i intenta buscar-li un altre sentit o trobar la causa de l'error. Per
exemple, pot haver llegit una paraula malament utilitzant la més probable segons el
seu coneixement previ, o bé ha continuat llegint sense entendre res ni adonar-se
dels errors que comet mentre llegeix (tant de pronunciació com d'entonació).
També ens ajuda a conèixer el grau d'autonomia si en algun moment és capaç de
dir "No ho entenc, per què passa això si a mi em semblava que...", o es fa
explicacions a sí mateix en veu alta sobre el significat que va construint, el qual va
lligant amb les altres idees que ha anat interpretant i va constuint un esquema
mental del text, la macroestructura del text.

� Davant les dificultats, quins recursos utilitza per a solucionar-les?
Observarem si pregunta a l'adult, si busca una paraula al diccionari, al glossari (en
cas d'un text espositiu). O també si es bloqueja i rebutja seguir llegint o abandona
la lectura.

Després de la lectura: Aquest tercer tipus d'estratègies són les que permeten
sintetitzar, resumir, fer esquemes, mapes conceptuals i ampliar el coneixement inicial.

� Identifica el tema? Després de saber que el tema és explicar de què parla el text
en una frase molt curta, ha de ser capaç d'identificar-lo.

� Identifica la idea principal? Després de saber que la idea principal és dir el més
important que ens diu el text, en funció de l'objectiu que es pretenia, ha de de ser
capaç de trobar-la.

� És capaç de fer una comprensió literal? Ho sabrem si és capaç de respondre a
preguntes la resposta de les quals es pot trobar només amb la lectura literal del
text.

� És capaç de fer una comprensió interpretativa? Ho sabrem si és capaç de
respondre a preguntes la resposta de les quals no es troba en el text, sinó que
requereixen haver entès el sentit global del text.

� És capaç de fer una comprensió profunda? Ho sabrem si és capaç de
respondre a preguntes la resposta de les quals requereix creativitat i imaginació
per a trobar altres alternatives a la situació que es planteja al text.

� És capaç de fer un resum? Ho sabrem si és capaç de lligar la idea principal amb
les secundàries elaborant un esquema coherent de relacions entre cada una
d'aquestes idees. Per tant, no n'hi ha prou en saber trobar el tema i la idea
principal, sinó que cal, a més, saber-les relacionar. És el que s'anomena
macroestructura del text. Es tracta d'elaborar un altre text semblant a l'original i que
reprodueixi breument el seu contingut. Així, diferents lectors podran elaborar
diferents resums correctes, però tots es basaran en la mateixa macroestructura, ja
que hauran aplicat les mateixes macroregles. Usar les macroregles suposa ser
capaç de posar en marxa un tipus d'estratègies de metacognició que permeten la
reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge. Aquestes regles són: d'omisió i
supressió (per eliminar la informació irrellevant), de substitució (de conjunts de
conceptes per altres de supraordenats, de rang superior als anteriors, en els quals
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s'integren), de selecció (per seleccionar la idea principal del text) i d'elaboració
(quan es construeix la idea principal). Si el nen és capaç de trobar el tema, la idea
principal i les secundàries i integrar-les en un resum coherent que respecti el
contingut del text original és que realment ha utilitzat aquestes macroregles i per
tant, ha accedit a la macroestructura del text.

� La velocitat lectora és adequada?: És fàcil obtenir el nombre de paraules que es
llegeixen per minut, però cal relativitzar aquestes dades, ja que poden variar
segons si l'avaluació es fa durant una activitat quotidiana a l'aula o es tracta d'una
avaluació descontextualitzada, fora de l'aula o sense funcionalitat (sense objectiu
per a l'alumne, encara que sí per a l'avaluador). Així, en el segon cas, la pressió
que suposa una situació de control pot augmentar el nerviosisme i també els errors
i la lentitud en la lectura. No cal dir que és millor aprofitar les situacions habituals
d'aprenentatge i/o de lectura espontània de l'alumne. Podem considerar que la
velocitat lectora no és adequada quan la seva lentitud fa que es perdi el record de
les paraules que s'acaben de llegir, que fa difícil donar sentit a les frases i establir
relacions entre elles.

Prova d'avaluació del sistema d'escriptura a P-3, P-4 i P-5: 

Per a passar aquesta prova farem un dictat als alumnes de forma individual, a partir de
la següent consigna: "Escriu la paraula que jo et digui a l'espai que jo t'indiqui." Li
farem repetir la paraula per al d'assegurar-nos que s'ha sentit bé i la pronuncia bé.
Com en la pauta d'observació de les habilitats de reconeixement gràfico-fonètic,
procurarem que els altres alumnes no es comuniquin amb la resta del grup fins que
tots hagin passat la prova. Es dictarà una llista de paraules quotidianes amb diferent
nivell de dificultat, per tal de poder esbrinar el nivell de competència de l'alumne. No
podrem respondre a cap pregunta que ens faci l'alumne, però sí que l'animarem a
escriure les lletres que sàpiga i que no es preocupi si creu que en falten que ell no sap.
És important, també en aquest cas, transmetre al nen expectatives positives sobre el
seu nivell de competència, ja que un alumne/a que creu que no sap escriure obtindrà
uns resultats més negatius que si creu que sí que en sap, partint del mateix nivell de
competència real. Per això, com  en el cas anterior, si veiem que la tutora no mostra
expectatives positives respecte als seus alumnes, serà millor que la prova la passi
l'observador extern, després d'haver establert amb els alumnes un clima afectiu positiu
i confiança mútua.

Un cop tinguem els resultats de la prova caldrà passar les dades obtingudes a la
graella que figura a l'Annex 1 (Bonals, 1994), en funció de les etapes d'adquisició de la
competència escrita presentades anteriorment.

ACTUACIONS PER A IMPLICAR ELS PARES EN EL PROCÉS D'APRENENTATGE
DELS SEUS FILLS:

A contnuació presentem un model d'enquesta als pares dels alumnes d'Ed. Infantil, per
tal de conèixer els seus coneixements previs sobre l'escola i concretament sobre
l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Creiem que el disseny de l'enquesta es
mostra respectuós amb els diferents valors familiars. Només es tracta de poder-los
conèixer, per tal que, posteriorment es puguin compartir i així, poder apropar-se més.
Recordem que la coherència en les pràctiques de socializació lletrada amb els fills
entre  l'entorn familiar i el social suposa un gran avantatge cara al desenvolupament
dels infants (Teberoski, 1997).
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ENQUESTA ALS PARES DELS ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL
ALUMNE:
DATA:
1. Què creuen que és el més important que ha d'aprendre el seu fill/a durant el

parvulari?

2. Creuen que l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és una tasca exclusiva de
l'escola, o pensen que l'actitud de la família és important?

3. Si pensen que el paper de la família és important en el procés que faci el seu fill/a,
com pensen que hi pot col·laborar?

4. Què li agrada fer al seu fill/a quan està a casa?

5. Té contes a casa el nen/a?

6. Li agrada al nen/a que li regalin contes o prefereix altres regals? Quins?

7. Els contes que té a casa d'on provenen?
� De regals de familiars i amics
� Els compren els pares de tant en tant
� Dels germans o familiars

8. Els contes que té a casa són: (marqui totes les caselles que cregui convenient)
� Amb més dibuixos que lletra
� Amb més lletra que dibuixos
� Sense lletres i només dibuix
� Contes per pintar
� Quasi tots són en català
� Quasi tots són en castellà
� En té en català i en castellà

9. Li agrada emportar-se els contes fora de casa?

10. Quin és el seu conte o contes preferits?

11. Llegeixen contes al seu fill/a? (marqui totes les caselles que cregui convenient)
� Sí, cada dia abans d'anar a dormir.
� Sí, cada dia una estona.
� Un cop per setmana, aproximadament.
� De tant en tant.
� Quasi mai, ja que no tenim temps.
� Els pares no ho fan, però ho fan els germans, avis...

12. Si expliquen contes al seu fill/a, què fan mentre els expliquen? (quines preguntes li
fan, com intervé el nen/a, si vol que li repeteixi moltes vegades el mateix conte, si
juguen a buscar paraules del text, si el llegeix ell fent veure que és el pare, si se'l
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sap de memòria, si descriu els dibuixos... expliquin com viuen aquesta experiència
amb el seu fill/a).

13. Junt amb el seu fill/a es miren algun altre tipus de text junts? (revistes, diaris,
catàlegs, cartes, etiquetes dels productes quotidians, lletres de les bosses
comercials...)

14. Quan van pel carrer el nen/a es fixa amb els cartells de les botigues, els
indicadors de l'interior del supermercat, del carrer...? 

15. Si el nen no es fixa amb aquests detalls, els els fa observar vostè i els comenta, o
no dóna gaire importància a aquests detalls?

16. Quan escriu un text a casa (una nota pel pare o mare, per l'avi, la llista de la
compra...), deixa que el nen/a hi participi o no té massa temps per a dedicar-s'hi? 

17. Li agrada al nen escriure "coses" o prefereix dibuixar, pintar o jugar?

18. Quan el nen/a es posa a escriure o dibuixar, a quin lloc de la casa ho fa?

19. A l'habitació del nen/a hi ha un racó on pot agafar els contes ell sol i on pot posar-
se a llegir o dibuixar o els té guardats en un lloc on el nen no els pot agafar ell sol?

Agraïm la vostra col·aboració, la qual ens servirà per a poder planificar millor el procés
d'ensenyament i aprenentatge que tot l'equip d'Educació Infantil realitza amb els
vostres fills.

VALORACIÓ DE L'ENQUESTA ALS PARES DELS ALUMNES DE P-3, P-4 I P-5:

A l'hora de valorar les enquestes als pares s'ha utilitzat els següents criteris:

� Pregunta no resposta: 0 punts.
� Pregunta amb resposta que suposa pràctiques familiars que no afavoreixen

l'aprenentatge de la L-E: 1 punt.
� Pregunta amb resposta que suposa pràctiques familiars que afavoreixen

l'aprenentatge de la L-E: 2 punts.

I el següent barem:

� De 0 a 30 punts: família que no afavoreix l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
� De 31 a 35 punts: família que afavoreix bastant l'aprenentatge de la lectura i

l'escriptura.
� De 36 a 40 punts: família que afavoreix molt l'aprenentatge de la lectura i

l'escriptura.
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Implicació dels pares en el procés d'E-A de la lectura i l'escriptura: 

� Instaurar la biblioteca de cap de setmana: a la classe tindríem una graella on en
un eix hi hauria els noms dels alumnes i a l'altre els títols dels diferents contes que
poden prendre els nens/es cada cap de setmana cap a casa. Se sap que de
vegades els nens/es no llegeixen contes perquè no en tenen, o els que tenen no
estan adequats al seu nivell, o perquè els pares no s'hi dediquen. El fet de prendre
un conte de l'escola evita tots aquests inconvenients i el nen arriba a casa amb
ganes de llegir aquell conte que ha pres. Per altra banda, el pare se sent una mica
obligat a atendre les demandes del nen. 

� A l'hora d'estrenar aquesta activitat es podria acompanyar el conte amb una
circular informativa on es donin idees de com llegir el conte junt amb el seu fill/a
per tal de treure-li el màxim profit, a ajudar-los a ajustar-se al nivell de
competència que tingui. 

� Aprofitar les festes populars perquè els nens rebin algun regal que prendran cap a
casa que serveixi per fomentar la lectura i l'escriptura. Es pot proposar a l'AMIPA
de finançar una part de les despeses que aquestes activitats comportessin:

� Castanyada: la Maria Castanyera vindria a repartir castanyes calentes als
nens, però a més podria repartir un alfabet plastificat per servir de suport a
l'hora de l'escriptura de textos a casa. 

� Nadal: el Tió, a més de llaminadures, podria cagar una agenda amb una
pàgina de cada alumne on hi hauria la foto del nen, el nom els cognoms, el
telèfon i l'adreça de correu ordinària i, qui en tingui, l'adreça electrònica.
També s'hi afegirien les dades de la senyoreta. Això estimularia que a les
vacances o als caps de setmana es truquessin per telèfon o s'escrivissin
missatges. Els pares dels alumnes del cicle hi podrien col·laborar a l'hora
d'escanejar les fotos per l'ordinador i fer el muntatge de les pàgines.

� Carnaval: el Rei Carnestoltes podria regalar a tots els nens una llibreta de
notes per fer les llistes de la compra.

� Quaresma: la Senyora Quaresma els pot portar un joc de cartes i sobres
decorats, infantils, per estimular l'escriptura de cartes personals.

� Sant Jordi: elaborar un dossier per a cada alumne anomenat "El llibre de la
classe", on a cada pàgina els nens expliquin un fet concret de la vida de la
classe: el nom de la classe, el nivell, la llista dels nens i nenes de la taula, el
nom i dibuix de la senyoreta, el meu millor amic/ga, el que més m'agrada fer a
l'escola, els nens/es que es queden sempre al menjador, les excursions que
hem fet, les cançons que hem après, els poemes que hem après, què fem a
l'escola, els racons de la classe... La llista pot ser tant llarga com vulguem i el
nivell de dificultat de cada una de les activitats que es plantegin adequat a
cada alumne.

� Fi de curs: elaboració d'una revista on apareguin les notícies que han passat
al llarg del curs, amb diferents seccions: notícies, excursions, nens nous que
han vingut o que han marxat durant el curs, cançons que més ens han
agradat..., amb fotos, dibuixos...

� Fomentar l'escriptura de textos lliures, espontanis, des de casa. L'activitat arrenca
quan un alumne/a porta un full escrit i/o dibuixat que ha fet a casa i el porta a
l'escola per ensenyar-lo a la senyoreta. Aquest fet, tant habitual, es pot aprofitar
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per fomentar l'escriptura de més textos, sobretot per part dels que no en porten mai
cap. 

De vegades a l'aula, els nens/es que han acabat les activitats plantejades els diem
que facin un text lliure, que no posarem a la cistella sinó que prendran cap a casa
aquell mateix dia. Però ens trobem que sempre són els mateixos alumnes els que
acaben molt aviat la feina i els sobra temps per dedicar-se a aquestes activitats
lliures. Així doncs, els alumnes menys competents solen ser els que no tenen
temps d'escriure textos lliures a l'escola. A més si alguna vegada en tenen ocasió
prefereixen fer una altra activitat (és una activitat lliure i no se'ls pot forçar), ja que
se senten poc competents. Això genera una espiral que fa que cada vegada hi hagi
més diferències entre el nivell de competència entre els alumnes més avançats i
els que no ho són tant. 

Per això una manera de trencar-ho és fomentar aquesta activitat des de casa, on
tots estan en igualtat de condicions respecte al temps lliure disponible. Només cal
que el professor/a, quan un alumne/a porta un text, el valori especialment,
mostrant-lo a la resta de la classe, deixant que ell mateix expliqui el seu dibuix/text
als companys. Aquest fet genera una reacció per part dels altres de voler fer el
mateix. Així,  de seguida se sent "Jo demà també en portaré un", "I jo"... Llavors,
es proposa de recollir tots els textos que vagin portant en una carpeta que
guardarem al racó de la biblioteca, per tal que quan tinguin una estona se'ls puguin
mirar. 

A més, podem proposar que prenguin la carpeta amb els textos cap casa. Cada dia
la prendrà un de la llista i l'endemà la tornarà a l'escola. Quan s'acabi la llista
tornarem a començar, però segur que llavors, el recull ja no és igual, segur que
està molt més ple de textos, i cada vegada més ben elaborats. Sovint són els pares
els que estimulen a fer un text tan bé com fa el nen X. O bé són ells mateixos els
que volen imitar les produccions dels més competents. I el seu rendiment millora
molt ràpidament. Així ho manifesten les professores que ho han provat. A més, és
el llibre més llegit de la biblioteca de la classe. Fins i tot hi ha algun alumne que se
sap els textos dels companys de memòria. També serveix per fer una mica
d'història de tots els textos que ha fet un mateix. Així, sovint se sent "Aquell dibuix
que vaig fer primer no em va quedar gaire bé, mira com escrivia tal paraula, ho feia
malament, ara ja en sé molt més", o "No em sortia gaire bé la lletra lligada", o "Mira
que malament dibuixava les cases..." I s'adonen dels progressos realitzats. 

� Escriptura de cartes personals entre els alumnes de la classe. Només cal que
comenci un alumne/a a portar una carta pel seu amic/a i es genera una reacció de
cartes dels uns als altres, que cada cop són més elaborades i sofisticades. Són els
seus "secrets" on expressen els seus sentiments més profunds, plens de tendresa i
sinceritat. El lot de sobres i paper per escriure cartes que els porti la Senyora
Quaresma hi pot ajudar molt a iniciar la correspondència. 

� Una altra possibilitat és passar l'enquesta que hem proposat a totes les famílies als
pares nous que cada any entrin al centre, ja que és una forma indirecta de fer-los
adonar de la importància d'implicar-se en el procés d'aprenentatge dels seus
fills/es. L'enquesta pot anar acompanyada d'una circular on s'expliqui que l'interès
del centre en conèixer aquesta informació respon al desig d'adaptar els processos
d'ensenyament-aprenentatge a les necessitats de tots els alumnes i de totes les
famílies. 
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2. FASE D'ELABORACIÓ:

2.1. Disseny de les activitats d'ensenyament i aprenentatge per a treballar els diferents
continguts i objectius.

PROJECTE  DE  TREBALL    "LA  MEVA  ESCOLA"

El desenvolupament d'aquest projecte suposa partir de la necessitat que tenen els
alumnes i el professor/a d'organitzar la vida de la classe, el funcionament de cada dia,
a través de les rutines quotidianes. Fer aquestes activitats pot suposar la necessitat de
resoldre un problema que entre tots tenim plantejat. Així, evitarem que sigui l'adult el
que s'avanci en la resolució del problema, que ell ja coneix, i el dóni resolt abans de
començar per tal que la vida a l'aula sigui ordenada i pautada des del primer dia. Si
fem això els alumnes perden l'oportunitat d'estimular el seu pensament creatiu i la
reflexió sobre les diverses alternatives que sovint podem valorar abans de prendre una
decisió. 

Treballar d'aquesta manera suposarà un exercici de tolerància, d'escoltar-se els uns
als altres, i també l'adult als alumnes. La vida a l'escola serà doncs, una bona
oportunitat per a treballar els objectius del currículum de tipus actitudinal i
procedimental, que en la nostra societat actual tant necessaris es fan. Ens adonarem
així que en moltes de les decisions que cal prendre cal tenir en compte el grup, ja que
el que fem ens afectarà a tots.

Abans de presentar les diferents activitats volem mostrar un índex amb les activitats
que es desenvoluparan a continuació:

Activitats amb textos enumeratius:

Activitats amb llistes:
1. Passar llista
2. Control dels esmorzars
3. Estadística dels esmorzars
4. Juguem a descobrir el nom dels nens/es de la classe
5. Llista de les lletres de l'alfabet
6. Llista dels alumnes que es queden a dinar
7. Llista d'alumnes que estan apuntats a l'excursió a...
8. Què hi ha avui per dinar?
9. Llista del material que hem de portar a l'escola.
10. Llista de càrrecs
11. Quan serà el meu aniversari?
12. Llista dels jocs de racó
13. Llistat de preus del racó de la botiga
14. Llistat de vocabulari temàtic
15. Activitats amb el nom propi
16. Activitats amb el nom dels companys
17. Agenda de la meva classe
18. El llibre de la meva classe
19. Revista d'aula
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Activitats amb etiquetes:
20. Escriptura de cartells per a l'organització de la classe
21. Escriptura de noms en murals temàtics

Activitats amb horaris:
22. El meu horari de classe
23. El meu calendari d'activitats extraescolars

Activitats amb el calendari i la data:
24. Quin temps fa avui?

Activitats amb textos informatius:

25. Cartells
26. Notícies
27. Correspondència personal
28. Textos espontanis
29. Notes

Activitats amb textos literaris:

Activitats amb contes:
30. Biblioteca de cap de setmana
31. Racó dels contes
32. L'hora del conte

Activitats amb textos prescriptius:

33. Elaboració d'unes normes de comportament
34. Elaboració d'unes normes de funcionament dels racons
35. Elaboració de les funcions dels encarregats

Activitat d'autoavaluació

A continuació presentem les diverses activitats que, con ja hem dit, no seran una
proposta tancada sinó oberta i flexible, que pugui ajustar-se a les necessitats reals
dels alumnes de l'aula. Hem proposat una possible temporalització, on es parla de
sessions de classe, per les quals entenem una unitat de temps ininterromput dedicat a
una mateixa activitat, la durada de la qual pot ser variable, en funció de l'edat dels
alumnes i de les característiques de la pròpia activitat.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS ENUMERATIUS:

Activitats amb llistes:

Activitat 1: "Passar llista" Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula
Descripció:
Cada dia, al matí i a la tarda, passarem llista. Ho farà el nen/a encarregat de PASSAR
LLISTA en una graella (veure model a l'Annex 2) mida DIN-A3 que estarà a l'abast
dels alumnes. Cal primer conèixer el codi de control. Per exemple:

� MATÍ:        
� TARDA:  
� RETARD:   

O bé deixar dos quadrets per a cada dia i posar un gomet de diferent color:

MATÍ:  gomet blau al primer quadret
TARDA: gomet blau al segon quadret
RETARD: gomet vermell al quadret corresponent

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.

 
Activitat 2: "Control dels
esmorzars"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Cada dia, abans o després d'esmorzar, cada nen/a marcarà a la graella en DIN-A3
(veure model a l'Annex 3) el que ell ha menjat per esmorzar, a partir d'un codi com ara
el següent:

ENTREPÀ: gomet groc
FRUITA: gomet verd
LÀCTICS: gomet blau
PASTA: gomet vermell
NO HI ÉS: no posar res

Cal dir que si el nen/a no porta res per esmorzar es marcarà en funció del que hagi
menjat a casa.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 3: "Estadística dels
esmorzars"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
En una cartell plastificat mida DIN-A3 (veure model a l'Annex 4) hi haurà una graella
de 2x2 amb els noms de les diferents possibilitats d'esmorzars. A partir de la graella
de control d'esmorzars, el nen/a encarregat dels ESMORZARS comptarà de cada dia
(la darrera columna) quants nens/es hi ha hagut de cada tipus (de cada color) i
enganxarà el número corresponent (que tindrem preparat en mida gran i plastificat), al
lloc corresponent. Després compararà les xifres i dirà de quin tipus n'hi ha més,
menys o igual.

En acabar una graella (sol durar al voltant d'un mes) es pot elaborar una estadística
dels esmorzars de cadascú (veure model a l'annex 5). Hi haurà tres columnes: a la
primera hi dibuixarem el tipus d'esmorzar (entrepà, làctic, fruita o pasta); a la segona
hi escriurem la paraula corresponent al tipus d'esmorzar; i a la tercera el nombre de
dies que ha portat aquell tipus d'esmorzar. Això ho farà cadascú anant a la graella
dels esmorzars i comptant quants gomets té d'aquell color. Es pot fer la primera part
de l'activitat de forma col·lectiva a la pissarra, pretext, i després fer-ho al full a partir
del model o sense model, segons el grau de dificultat que necessiti cada alumne/a.

A nivell col·lectiu es pot elaborar un gràfic de barres que il·lustra de forma molt més
visual el resultat de l'estadística.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Com a activitat complementària

poden escriure a sota del full d'estadística una frase on es comparin les
quantitats, com per exemple "Hi ha més dies que he menjat entrepà que
pastes" o "Només he menjat un dia làctics". És a dir, una dada a destacar de
la taula. 
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Activitat 4: "Juguem a
descobrir el nom dels nens/es
de la classe"

Duració: 4-5 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Segur que molts nens saben escriure el seu nom i potser també reconèixer el nom
dels companys. Però escriure'ls és una mica més difícil. Per a aprendre'n, jugarem a
endevinar quin nom és, sabent que falta una lletra... Podem oferir aquestes activitats,
entre moltes altres: (Veure models a l'Annex 6)

� Activitat 1: "Escriu la lletra que falta" 
� Activitat 2: "Acaba d'escriure el nom"
� Activitat 3: "Escriu les dues lletres que falten" 

A cada fitxa de treball  hi haurà uns quants noms de la classe (poden estar agrupats
per taules, a l'atzar o per altres criteris). Procurarem que tots els alumnes hi estiguin
representats, encara que no posarem més de vuit noms en una mateixa fitxa. Per això
potser caldrà preparar-ne més d'una per a cada activitat.

Després de trobar la lletra o lletres que falten tornaran a escriure el nom al costat.
Primer ho farem entre tots, a la pissarra, en gran grup. Farem raonar a cadascú la
seva decisió (reflexió metalingüística). En cas d'error, va molt bé que sigui el nen al
qual es refereix aquell nom el que el faci adonar de l'error.  Així, sovint passa que el
que s'ha equivocat és un alumne força competent mentre que el que corregeix no
gaire. En aquest moment, però el rol ha canviat, ja que cadascú coneix molt bé el seu
propi nom. Això ajuda molt a augmentar el nivell d'autoestima del nen/a i a sentir-se
més competent. Estarem també fomentant actituds de respecte i de col·laboració, per
tal de construir el coneixement entre tots.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: amb l'ajut de l'adult el nen/a té al davant els cartronets amb els noms

dels nens. Així, haurà de construir les seves hipòtesis sobre de qui creu que
és el nom que ha de completar. Llavors el busca, analitza les lletres i troba la
que falta.

� 2n nivell: el nen/a tot sol s'aixeca i va a la cartellera on hi ha diferents graelles
amb els noms dels nens/es i busca (a partir de la seva hipòtesi) el nom del nen
al qual pensa que es refereix, i busca la lletra que falta. Això ho farà després
d'haver memoritzat les lletres que ja apareixen al text. Quan la troba se'n torna
al seu lloc i la posa. 

� 3r nivell: el nen/a fa tot aquest procés sense mirar cap model.
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Activitat 5: "Llista de les lletres
de l'alfabet"

Duració: Útil en moltes
sessions.

Espai: Aula

Descripció:
Podem tenir un alfabet bastant gran (veure model a l'Annex 7)) a la paret, a l'abast
dels nens/es, per tal que puguin assenyalar les lletres que busquen de forma
individual, en parelles, en petit grup, de forma col·lectiva... També podem tenir un
alfabet de mida foli, plastificat (veure model a l'Annex 8). D'aquest alfabet de taula en
podem tenir bastants exemplars, de forma que cada dos alumnes hauria de poder
tenir-ne un mentre elaboren els textos, si cal.

També podem tenir les lletres de l'alfabet per composar, d'un sol ús. Les podem tenir
fotocopiades, retallades i classificades en una capsa de plàstic (d'aquelles que porten
molts calaixets). Al davant de cada calaixet hi enganxaremem la lletra que porta a
dins. Així, quan fem composar paraules als nens/es, ells sols podran anar a buscar
les lletres que necessitin i les podran tornar al seu lloc en cas que en sobrin.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: el nen/a intentarà trobar la lletra que necessita mirant a l'alfabet.

L'adult l'ajudarà a trobar-la en cas que ell/a no la identifiqui. Abans, però, el farà
raonar a partir de la pronunciació de la paraula, escoltant els sons que diu, quin
és el primer, amb quina lletra s'escriu, quin ve després... Si no identifica els
sons de la paraula que vol escriure tot i l'ajut de l'adult, haurem de respectar el
seu nivell de desenvolupament i seguir treballant, a partir del contrast amb les
produccions dels altres i provocar de nou la reflexió.

� 2n nivell: ell/a sol/a consulta l'alfabet i si té un dubte el consulta a l'adult o a un
company per assegurar-se que és correcte. Si troba el so però no sap quina
lletra és, li donarem l'alfabet i que assenyali la que ell pensa que podria ser. Si
no és la que correspon li ho dirà l'adult. 

� 3r nivell: el nen/a escriu les lletres que li calen per composar el seu text de
forma autònoma, sense consultar l'alfabet.
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Activitat 6: "Llista dels
alumnes que es queden a
dinar"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Es tracta d'una taula (veure model a l'Annex 9) mida DIN-A3, plastificada, amb dues
columnes. En una hi diu SI i en l'altra NO. L'alumne encarregat de MENJADOR anirà
llegint tots els noms dels nens/es, que en un principi seran a la columna del NO. Els
que responguin que sí passaran a l'altra columna, a la mateixa fila. Després comptarà
quants es queden a dinar i quants no. Compararem les quantitats, "hi ha més que, o
menys que o tants com...". Fent una suma de les dues quantitats, sempre ens haurà
de donar en total la quantitats d'alumnes que hi ha a la classe.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.

Activitat 7: "Llista dels
alumnes que estan apuntats a
l'excursió a..."

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Es tracta d'una taula (veure model a l'annex 10) mida DIN-A3, plastificada, amb dues
columnes, en una hi diu SI i en l'altra NO. A sota del títol caldrà en primer lloc escriure
el nom de lloc on anirem d'excursió. Podem fer-ho entre tots a la pissarra, o amb
lletres de confegir per petits grups o per parelles. Després elaborarem el nom definitiu
i el penjarem al seu lloc. Cada vegada que en arribar a l'escola ens portin un full
d'autorització per anar a la sortida, el més habitual era que el professor ho anotés a
una llista personal, però ara deixarem que ho facin ells mateixos, els agrada molt.

Així doncs, anirà al tauler d'anuncis i canviarà el seu nom de la columna del NO a la
columna del SI, a la mateixa fila. Ho farà davant la presència dels seus companys i ho
verbalitzarà. 

Cal dir que realitzar aquestes activitats de forma correcta suposa la lectura
comprensiva de les paraules Si i NO i del títol del cartell (ja sigui a partir de l'estratègia
logogràfica, alfabètica o ortogràfica). Per saber quina estratègia ha utilitzat, res millor
que demanar al nen que ens digui per què ho ha fet d'aquella manera, i com ho sap
que hi diu tal cosa.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 8: "Què hi ha avui per
dinar?"

Duració: 15 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
En un cartell (veure model a l'Annex 11) mida DIN-A3 plastificat hi haurà tres caselles.
Una per al primer plat, una altra per al segon plat i una altra per al postre. La pregunta
"Què hi ha avui per dinar?" desperta l'interès dels nens/es, ja que volen saber si el
que menjaran els agrada o no. 

Prepararem tres capsetes cada una amb el nom del que conté: menjars de primer
plat, de segon plat o postre. També podem intentar buscar com ho podem organitzar
perquè no es barregin els cartronets, de forma col·lectiva i preparar-ho per grups...

Cada dia el nen/a encarregat de MENJADOR, després de passar llista dels nens/es
que es queden a dinar, posarà al tauler d'anuncis el menú del dia. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult  posa els rètols del menú corresponents a aquell dia. Ho

presenta als alumnes, els quals hauran de "desxifrar l'enigma". Entre tots
s'aniran plantejant diferents hipòtesis, que es discutiran, raonaran,
comprovant... i arribar així a una solució que satisfaci a tothom. Si ningú ho
descobreix l'adult donarà pistes: quina és la primera lletra?, com sona? Quins
aliments de primer plat comencen per aquest so?. Anirem provant les diferents
hipòtesis, en cas de tenir vàries alternatives, i raonarem quina d'elles serà la
correcta justificant perquè les demés no ho són. 

� 2n nivell: l'adult diu el nom del primer plat i l'alumne/a encarregat/a el buscarà
a la capseta corresponent. Si ell no el troba el grup li anirà donant pistes fins
que ho trobi, seguint el procediment anterior. Farem el mateix amb els altres
dos plats.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, de forma autònoma.
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Activitat 9: "Llista del material
que hem de portar a l'escola"

Duració: 1 sessió Espai: Aula

Descripció:
A les diferents àrees d'aprenentatge o durant el desenvolupament d'un projecte de
treball a l'aula sovint cal que els nens/es portin una sèrie de materials de casa.
Aquesta pot ser una bona ocasió perquè ells mateixos, de forma col·lectiva primer i
després individual, construeixin la seva pròpia llista. Poden ser, per exemple la llista
dels ingredients per a l'elaboració de la recepta del panellets, o per fer una
macedònia, o per fer una manualitat o la llista del que han de preparar per anar de
colònies...

Primer, de forma col·lectiva, elaborarem el PRETEXT a la pissarra. Entre tots
discutirem el títol de la llista, què hi posarem i com s'escriu cada paraula. Segons el
nivell dels alumnes els demanarem diferents nivells d'exigència semàntica,
ortogràfica, lèxica, morfosintàctica..., sempre prenent com a punt de referència el
segon nivell de concreció del PCC. Una vegada enllestit el pretext es procedirà a
elaborar el text definitiu de forma individual, després d'esborrar el pretext de la
pissarra.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si ho fa a partir del model elaborat

col·lectivament, ja que segurament ja haurà fet un elevat esforç cognitiu durant
l'elaboració del pretext de forma col·lectiva (pot haver sortit a la pissarra a
escriure una paraula).

� 2n nivell: el nen elabora el text de forma individual, recordant tota la informació
elaborada durant el pretext, però sense tenir-lo al davant.

� 3r nivell: el nen/a elabora el pretext de forma individual, fa les esmenes
corresponents amb l'ajut de l'adult i quan es dóna per definitiu es procedeix a
l'elaboració del text definitiu. L'alumne que és capaç de fer això mostra ja un
nivell d'autonomia força elevat. Pot donar ajut i suport a un company inexpert,
sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és una altra manera de
fer-los més autònoms.
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Activitat 10: "Llista de càrrecs" Duració: 5 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
A totes les aules hi ha encarregats de diferents tasques (biblioteca, menjador,
material, llista, plantes, neteja...). En els nivells més baixos els càrrecs solen anar
corrent en la llista cada setmana, però en els nivells més alts solen votar-se per un
trimestre i solen prendre la forma de delegat, subdelegat i secretari. Tant en un cas
com en l'altre cal tenir a la vista els noms dels càrrecs i de l'alumne/a encarregat. Això
es pot fer a partir d'una taula amb dues columnes. En una hi haurà els noms dels
nens/es i en l'altra el nom del càrrec. Així, cada setmana anirem corrent cada càrrec
un lloc en la llista.

En el cas dels alumnes més grans caldrà procedir prèviament a l'elecció democràtica
dels càrrecs a partir de la presentació de candidatures (oral o escrita) i a la votació a
partir d'una llista amb tots els candidats. També podem elaborar, en els dos casos,
una llista de funcions de cada un dels càrrecs, que tindrem penjats al tauler d'anuncis
per a la consulta de tot el grup. Aquesta llista s'elaborarà de forma col·lectiva en forma
de pretext. I després de discutir-la i consensuar-la es procedirà a l'elaboració definitiva
del text, per parelles, en petit grup o individual per part de cada un dels càrrecs.

Al llarg de la setmana cadascú ja sap què ha de fer i quan ho ha de fer. Ara només cal
que ho faci.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: hi ha nens/es que no es recorden de quan cal exercir el seu càrrec.

Llavors els companys o l'adult li ho recordaran. A l'hora de fer-ho ens podem
trobar també que no sap què cal fer ni com ho ha de fer. En aquest cas, doncs,
ho farà l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer o del
creu que ha de fer. L'adult li fa raonar les seves decisions. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.



64

Activitat 11: "Quan serà el meu
aniversari?"

Duració: 5 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
A partir d'una taula (veure model a l'Annex 12) de mida DIN-A3 hi haurà tres
columnes: la primera amb el nom i cognoms dels nens/es ordenats per ordre
cronològic; a la segona la data de naixement i a la tercera el nombre d'anys. Aquesta
darrera dada la posaran quan compleixin els anys, ells mateixos. D'aquesta manera
anirem veient com s'omple la taula a mesura que van venint els diferents aniversaris. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.

Activitat 12: "Llista dels jocs
da racó"

Duració: 5 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
A la classe podem tenir diferents racons. I no només els poden tenir els alumnes
d'Educació Infantil, sinó també els d'Ed. Primària, en tots els cicles. Només haurem de
variar el tipus d'activitats i/o jocs educatius que ens interessi incorporar-hi. Si això es
fa cal que hi hagi un control d'ús del racó. Pot fer-ho directament l'adult a través d'una
pauta d'observació sistemàtica, quan són menys autònoms, però a mesura que van
adquirint aquesta autonomia podran anar deixant constància del que ja han fet ells
mateixos, en una graella de control. Consistirà en una taula de doble entrada on en un
eix hi haurà els noms dels alumnes i en l'altra els diferents jocs i/o activitats i el nom
del racó.

No haurem d'oblidar que, encara que siguin autònoms per a portar el propi control del
racó, cal que l'adult supervisi el resultat obtingut, de manera que si aquest no es
considera satisfactori no es pugui marcar. Posar la creueta significa que l'activitat ha
estat realitzada amb èxit.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 13: "Llistat de preus
del racó de la botiga"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquest racó no és exclusiu tampoc de l'etapa d'Educació Infantil, sinó que es pot
seguir aprenent a comprar i vendre al llarg de l'Educació Primària, augmentant el grau
de dificultat en les operacions matemàtiques que calgui fer. El llistat de preus també
haurà d'anar variant. 

Es tracta d'un altre tipus de llista que es pot elaborar entre tots, tal i com hem procedit
per a l'elaboració dels cartells per a l'organització de la classe.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 14: "Llistat de
vocabulari temàtic"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Dins les diferents àrees d'aprenentatge o en el desenvolupament d'un projecte de
treball, si és el cas, s'anirà apareixent vocabulari desconegut. Cada paraula porta
incorporada, normalment, alguna norma ortogràfica. Els aspectes formals de la
llengua també cal ensenyar-los, encara que l'enfocament constructivista i la Reforma
educativa recomanen fer-ho en contextos funcionals, d'ús. 

Dependrà del que haguem decidit al segon nivell de concreció de cada cicle que fem
més incís en unes normes gramaticals o en unes altres (semàntiques, ortogràfiques o
morfoxintàctiques), però en tot cas, sí que es recomana que des de petits es fomenti
la memòria visual. Ja sabem que quan escrivim sense errors no ho fem gràcies a que
estem contínuament recordant les normes, sinó que això ho fem de forma automàtica,
gràcies a la correxta memorització de l'escriptura de la paraula. A això ens hi ajuda
molt la lectura, però també podem ajudar els alumnes amb els cartells de vocabulari o
diccionaris d'aula.

No oblidem que els alumnes que solen fer més errors ortogràfics són aquells que
mostren dificultat en l'adquisició de l'estratègia logogràfica de lectura (és a dir,
mostren dificultats en recordar de memòria les paraules i les llegeixen a poc a poc
perquè els costa reconèixer-les a primer cop d'ull, mentre es dediquen a llegir grafia
per grafia). És el que s'anomena dislèxia (dificultats de lectura) de superfície i
disgrafia (dificultats d'escriptura) de superfície (i no pas fonològica).

Així doncs, el llistat de vocabulari nou es pot elaborar en parelles, en petit grup o de
forma individual, després d'elaborar la llista de forma col·lectiva, comentant la seva
escriptura correcta, el seu significat i la tasca encomanada a cada grup.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult o un company més expert mentre el nen/a dóna les

ordres verbals del que ha de fer. L'adult o company li fa raonar les seves
decisions. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult o company més expert, que el
guia, l'orienta i el fa raonar.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 15: "Activitats amb el
nom propi"

Duració: 8 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
El nom propi és el més proper a cadascú. En la seva escriptura tots els nens/es hi
estan interessats. A partir de la seva observació s'adonen que s'escriuen amb lletres,
amb un nombre determinat de grafies, que hi ha noms llargs, curts, compostos, que
noms diferents s'escriuen amb lletres diferents, que hi ha noms que coincideixen en la
inicial o en altres lletres... Comparant tots els noms propis de tota la classe trobem
gairebé totes les lletres de l'alfabet.

Conèixer el nom propi té funcionalitat: ens serveix per identificar el nostre penjador, la
nostra bata, els nostres treballs... A partir del nom propi es poden proposar una sèrie
d'activitats:

� Prendre consciència de que cadascú té un nom propi escrit a les nostres
pertinences. Per què deu servir el nom? Què passaria si no hi fos?

� Cada nen es dibuixa a sí mateix i escriu el nom per indicar que aquell és ell. Tots
els autoretrats es poden penjar al tauler d'anuncis. Aquesta exposició servirà de
punt de referència per als altres nens.

� Que cadascú surti a la pissarra a ensenyar als companys com s'escriu el seu nom.
Comentarà quines lletres té i com sonen.

� Identificació del nom propi a partir d'una llista donada. O a partir de tots els
cartronets dels companys de la taula barrejats al mig de la taula. Pot fer-se
col·lectivament, a la pissarra o de forma individual, encerclant-lo en un full.

� Decorar el propi nom, en un full amb el nom propi escrit en lletra de pal amb
contorn. Podem haver fet aquesta activitat prèviament a l'ordinador i imprimint-lo a
continuació. Ajudarà a familiaritzar-se amb les grafies que el formen.

� Escriptura del seu nom en un full a partir del model.
� Composar el seu propi nom a partir d'una tira de paper amb el seu nom que

prèviament trossejarem.
� Composar el propi nom a partir de la capça de lletres per composar. Es pot fer

també amb els cognoms.
� Donarem un full amb una llista de paraules que totes estan formades amb les

lletres del seu nom ordenades de diferent forma. El nen/a ha de trobar la que
correspon al seu nom i encerclar-lo.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: en aquest tipus d'activitats veiem que hi ha activitats de diferent grau

de dificultat. Una manera d'abaixar aquest nivell és proposar-li una activitat
més senzilla. Seran més senzilles les activitats que es realitzen amb un model
que les que es fan sense model, les activitats d'identificar que les de produir,
les de composar amb les grafies desordenades que les que cal composar i
buscar-se totes les lletres... També disminueix el nivell de dificultat si l'adult és
al costat orientant i guiant aquest procés o bé si es fa en parelles, en petit grup
o en gran grup.

� 2n nivell: seguint amb el mateix procés anterior, però ara l'adult anirà
augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li proposin
les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Es pot augmentar el nivell de
dificultat encara proposant-li l'escriptura dels noms dels companys...
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Activitat 16: "Activitats amb
els noms dels companys"

Duració: 15 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En aquest cas també podem proposar un gran ventall d'activitats, cada una de les
quals amb diferent grau de dificultat, que suposarà una eina per ajustar les activitats
que cal proposar al nen/a al seu nivell de desenvolupament, la ZDP (allò que el nen
pot ser amb l'ajut d'un expert). Per exemple:

� Classificació dels noms dels nens/es de la classe segons pertanyin a nens o a
nenes. Es pot fer de forma individual, col·lectiva, en parelles, en petit grup. Si
tenen dubtes podran consultar-ho als companys, al tauler d'anuncis...

� Escriptura de tots els noms dels nens i nenes de la classe que coneguin.
� Classificació dels noms dels companys de classe o de taula en dues

columnes, segons tinguin el nom curt o llarg.
� Escriptura dels noms dels companys de taula. Cadascú utilitzarà la seva

estratègia, des d'escriure primer el nom propi i després anar copiant dels
companys, suposant que ells també hauran començat pel seu, fins anar
corregint l'escriptura que els seus companys hagin fet del seu nom propi.

� Escriptura dels noms dels companys que comencin per una lletra determinada.
Les estratègies, en aquest cas, també poden ser diverses: des d'anar al tauler
d'anuncis a buscar el model a fer-ho sense model, espontàniament. Podem
donar una inicial diferent a cada nen, per evitar la còpia dels treball dels veïns.

� Seleccionar i escriure els noms dels companys de la taula a partir de la llista
de tots els companys de la classe.

� L'adult escriu el nom d'un nen/a qualsevol i entre tots hauran d'endevinar de
qui és. El propietari, però, callarà.

� Dictat de noms: un nen surt a la pissarra a escriure el nom del company que li
digui l'adult. Els altres hauran de comentar si ho ha fet bé o no. Si tot i haver-hi
errors ningú els descobreix, el propietari del nom li donarà pistes i ajuts per
ajudar-lo a descobrir-ho.

� Juguem a endevinar un nom a partir de la inicial. Si més d'un nen/a té aquella
inicial pot haver-hi discrepàncies. Llavors caldrà afegir una altra lletra.

� Endevinar el nom del nen/a que tingui tantes lletres com caselles donades. En
cas que n'hi hagi més d'un es pot afegir una lletra al lloc corresponent.

� Donades les lletres trossejades del nom d'un nen/a l'hauran de composar. Pot
fer-se en petit grup, en parelles o de forma individual.

� Escric el nom i els cognoms del meu millor amic i el dibuixo: ho poden fer a
partir d'un model. Prèviament tindrem els noms i els cognoms de tots els
companys penjats al tauler d'anuncis. (veure model a l'Annex 13)

� Escriure el nom del seu pare i de la seva mare. En un full dibuixarà els seus
pares i després hi escriurà el nom. Prèviament, de forma col·lectiva tots
hauran explicat com es diuen els seus pares i l'adult els anirà escrivint a la
pissarra. Ells es fixaran com ho fa i recordaran quin d'aquells noms és el del
seu pare o de la seva mare.

� Aprendre a reconèixer el seu nom i el dels companys amb lletra lligada. Els
exercicis poden ser els mateixos que els que hem proposat per la lletra de pal. 

� Jugar a llegir el nom propi. Després taparem diferents lletres del seu nom i
haurà de llegir a veure què hi posa ara. És un exercici per a treballar l'anàlisi
dels sons de la paraula.
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El mateix que fem amb el nom propi o amb els noms dels companys ho podem fer
amb llistes d'altres noms: objectes de la classe, aliments, animals..., segons el
projecte de treball que s'estigui realitzant en aquell moment.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: en aquest tipus d'activitats, com en el cas anterior, hi ha activitats de

diferent grau de dificultat. Una manera d'abaixar aquest nivell és proposar-li
una activitat més senzilla. Seran més senzilles les activitats que es realitzen
amb un model que les que es fan sense model, les activitats d'identificar que
les de produir, les de composar amb les grafies desordenades que les que cal
composar i buscar-se totes les lletres... També disminueix el nivell de dificultat
si l'adult és al seu costat orientant i guiant aquest procés o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup.

� 2n nivell: seguint amb el mateix procés anterior, però ara l'adult anirà
augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li proposin
les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Es pot augmentar el nivell de
dificultat encara proposant-li l'escriptura dels cognoms dels companys...
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Activitat 17: "Agenda de la
meva classe"

Duració: 2 o 3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
L'elaboració d'una agenda per tal que tots els nens i nenes d'Educació Infantil tinguin
en un document escrit un recull amb les dades pròpies i les dels seus companys és
una eina útil per a fomentar la comunicació a través del llenguatge verbal tant oral
(converses telefòniques) com escrit (enviar missatges escrits per carta en qualsevol
dels sistemes al seu abast a a mà). L'elaboració d'una agenda és una activitat que pot
sorgir com una necessitat del grup per a  obtenir eines de comunicació. 

Les dades que s'hi poden incloure poden ser: el nom, cognoms, telèfon, adreça de
correu ordinari i adreça electrònica i data de naixement, junt amb la seva foto. També
podem inclore la foto dels seus pares amb el seu nom a sota.

Per a l'elaboració de l'agenda podem proposar als alumnes una pauta on hi hauria
totes les dades que volem conèixer de cada un de nosaltres, inclòs el professor/a.
Quan tots estiguin d'acord amb les dades que es volen incloure s'editarà la pàgina
corresponent a cadascú. Es tracta de que cada alumne elabori la seva pròpia pàgina.
A partir d'aquí sí que podem proposar diferents nivells de dificultat, segons el nivell de
competència de cada alumne en la tasca.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure les seves dades al full pot dictar-les a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. Si l'alumne/a no coneix les seves dades
l'adult li mostrarà el registre que té, on es troben totes les dades que es
necessiten. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,
a l'hora d'escriure les diferents dades al lloc corresponent. Pot ser que l'edició
de la pàgina es faci a mà, a partir d'una pauta elaborada entre tots, com hem
dit, i editada a l'ordinador, o omplerta també a l'ordinador a partir d'una plantilla
(veure model a l'Annex 14).

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant a mà com a través del
processador de textos.
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Activitat 18: "El llibre de la
meva classe"

Duració: 10 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En el grup pot sorgir la necessitat d'elaborar un document que parli de nosaltres.
Aquest document pot estar format per diferents tipus d'informacions: el nom de la
classe, el nivell, la llista dels nens i nenes de la meva taula, el dibuix de la senyoreta,
el meu millor amic/ga,  el que més m'agrada fer a l'escola, els nens/es que sempre es
queden a dinar, els nens/es que viuen en cases, els que viuen en pisos, els que
porten ulleres, els que són rossos, castanys o morenos, els que han nascut al poble i
els que han vingut de fora, els que viuen al poble i en urbanitzacions... Sempre
elaborarem el pretext de forma col·lectiva a la pissarra i després procedirem a
elaborar el text definitiu de forma individual, a partir dels diferents nivells de dificultat.
(Veure models a l'Annex 15).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir del model del pretext o bé si
es fa en parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma
individual.

� 2n nivell: seguint amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense mirar el pretext elaborat prèviament.
També pot donar ajut i suport a un company inexpert, sense que li faci la seva
feina. Donar responsabilitats és una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 19: "Revista d'aula" Duració:Tantes com vivències. Espai: Aula

Descripció:
En el grup pot sorgir la necessitat d'elaborar un document que expliqui les vivències
del grup al llarg del curs. Les excursions que hem fet, si algú ha tingut un germà/na,
viatges que algú hagi fet, obres de teatre o representacions i qualsevol esdeveniment
que destaqui en la vida de la classe. Com sempre elaborarem primer el pretext de
forma col·lectiva i després passarem al treball individual atenent els diferents nivells
de dificultat. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguint amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitats amb etiquetes: 

Activitat 20: "Escriptura de
cartells per a l'organització de
la classe"

Duració: 2 sessions aprox.
cada cartell.

Espai: Aula

Descripció:
Per l'organització de l'aula cal posar cartells a diferents llocs: racons de treball, taulers
de notícies, murals, pots, prestatgeries, nom de la classe, nom dels diferents grups
quan es fan agrupaments flexibles, noms de les diferents dependències del centre...

No es tracta de posar noms als diferents objectes sense cap funcionalitat, sinó amb
un sentit, utilitat per al funcionament del grup. Exemple: no cal posar un cartell damunt
de la pissarra que digui "PISSARRA", ja que tothom sap que allò és una pissara i per
a què serveix. Però sí que segurament caldrà posar-lo a la porta de la biblioteca per a
saber que la biblioteca és allí i no a la porta del costat, que potser és el despatx del
director/a.

Un cop vista la necessitat del cartell es discuteix entre tots la mida i el contingut i es
pensa, de forma col·lectiva o en petits grups, la quantitat de lletres que calen, quines
hauran de ser i en quin ordre. El resultat final haurà de ser correcte, ja que es tracta
d'un text públic. Per això si algun error no és detectat pel grup el comentarà l'adult.
Després s'editarà el cartell amb el material que es consideri més adient (ordinador,
cartolina, ceres...).

En el cas dels agrupaments flexibles presentem una taula (veure modela l'Annex 16),
en mida DIN-A3 que posteriorment plastificarem, per saber a quin grup toca aquell dia
anar als ordinadors. Si tenim els grups A i B, a sota del nom del grup hi haurà una
rodona adhesiva que anirem posant alternativament a sota de cada grup, de manera
que el grup que tingui la rodona a sota serà el que li tocarà anar als ordinadors.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguint amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 21: "Escriptura de
noms en murals temàtics"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els murals i mapes conceptuals sobre diferents projectes de les diferents àrees del
currículum són una bona ocasió per escriure noms i treballar el vocabulari sobre el
tema. Poden acompanyar a dibuixos, esquemes...

Quan ja s'ha acordat el mural que es vol realitzar farem un disseny col·lectiu del
mural, que discutirem entre tots: què hi volem posar, com, en quin ordre... Al final
l'adult farà les correccions que ningú hagi descobert i elaborarem el text definitiu. Es
pot fer per parelles, en petit grup a la taula, i després enganxar-ho...

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguint amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitats amb horaris:

Activitat 22: "El meu horari de
classe"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A l'hora d'elaborar el projecte d'organització de l'aula pot sorgir també la necessitat de
saber quin tipus d'activitats farem al llarg del dia i de la setmana. Per a resoldre
aquest problema algú pot proposar l'elaboració d'un horari. Si és així, caldrà dissenyar
entre tots el seu format i el seu contingut, per a passar després a edicar-lo, a partir de
diferents nivells de dificultat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per omplir el seu horari pot dictar-lo a l'adult mentre aquest fa el
rol de secretari, ajudant. Si l'alumne/a no sap les activitats que farem al llarg
del dia i de la setmana s'utilitzarà el model d'horari que l'adult té al seu tauler
d'anuncis personal. El pot agafar i omplir-lo ell. I li mostrarà com ho llegeix i ho
escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,
a l'hora d'escriure les diferents dades al lloc corresponent. Un altre subnivell de
dificultat pot ser que s'elabori l'horari individual amb el model ple de la pissarra,
que ja hem elaborat de forma col·lectiva. Pot ser que l'edició de la pàgina es
faci a mà, a partir d'una pauta elaborada entre tots, com hem dit, i editada a
l'ordinador, o omplerta també a l'ordinador a partir d'una plantilla. En cas que
ho fem amb l'ordinador no s'exclou que es pugui fer a partir del model o pretext
col·lectiu. (Veure model a l'Annex 17).

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitat 23: "El meu horari
d'activitats extraescolars"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat també pot sorgir de la necessitat de saber quins són els dies que
anem a la piscina, a música, a anglès... per a poder quedar per anar a jugar a casa
dels amics o amigues...  El procés d'elaboració d'aquest horari serà similar a l'anterior,
però segurament no serà idèntic. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per omplir el seu horari pot dictar-lo a l'adult mentre aquest fa el
rol de secretari, d'ajudant. Si l'alumne/a no sap les activitats que farem al llarg
del dia i de la setmana  s'utilitzarà el model d'horari que l'adult té al seu tauler
d'anuncis personal. El pot agafar i omplir-lo ell. I li mostrarà com ho llegeix i ho
escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,
a l'hora d'escriure les diferents dades al lloc corresponent. Un altre subnivell de
dificultat pot ser que s'elabori l'horari individual amb el model ple de la pissarra,
que ja hem elaborat de forma col·lectiva. Pot ser que l'edició de la pàgina es
faci a mà, a partir d'una pauta elaborada entre tots, com hem dit, i editada a
l'ordinador, o omplerta també a l'ordinador a partir d'una plantilla. En cas que
ho fem amb l'ordinador no s'exclou que es pugui fer a partir del model o pretext
col·lectiu. (Veure model a l'Annex 18).

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitats amb el calendari i la data: 

Activitat 24: "Quin temps fa
avui?"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els alumnes tindran al tauler d'anuncis un calendari del mes actual, en gran format. A
més, cada alumne tindrà una còpia del calendari del mes en mida DIN-A4 (veure
modela l'Annex 19). El nen/a encarregat del temps haurà de verbalitzar en quin més
estem, quin dia de la setmana i quin número del mes. Després mirarà al cel i dirà quin
temps li sembla que fa. Si tots hi estan d'acord ho dibuixarà a la casella corresponent.
Després cadascú ho farà al seu propi full.

Quan s'acabi el mes podem elaborar una estadística com la que es proposa a
l'activitat "estadística dels esmorzars", però ara a la primera casella dibuixaran les
diferents opcions meteorològiques, a la segona, la paraula corresponent a cada opció
i a la tercera la quantitat de dies que ha fet aquell temps. (Veure model a l'Annex 5,
"estadística del temps").

A nivell col·lectiu es pot elaborar un gràfic de barres que il·lustra de forma molt més
visual el resultat de l'estadística.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Com a activitat complementària

poden escriure a sota del full d'estadística una frase on es comparin les
quantitats, com per exemple "Hi ha hagut més dies de sol que de núvol" o
"Només ha plogut un dia". És a dir, una dada a destacar de la taula.

ACTIVITATS AMB TEXTOS INFORMATIUS:

Activitat 25: "Cartells" Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
(Veure activitats amb llistes, ja que els diferents tipus de llistes ens donen molta
informació).
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Activitat 26: "Notícies" Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Moltes vegades els nens/es arriben a l'escola i volen explicar alguna cosa que els ha
passat, algun esdeveniment important: el naixement d'un germa/ana, la compra d'un
cotxe nou, un viatge que han fet el cap de setmana, i fins i tot males notícies, que
també els impacten, sobretot si afecten la seva família. Quan passen aquestes coses
és important que en parlem entre tots, recollim i compartim l'estat emocional dels
nostres alumnes, ja que ajuda al desenvolupament emocional. Quan ho fem, estarem
treballant l'expressió oral, però pot ser que del grup surti la necessitat de deixar
constància per escrit d'aquell esdeveniment. Així, al llarg del curs podrem anar
elaborant la història de la nostra classe, que a més no cal que acabi en finalitzar el
curs, sinó que pot durar tot el cicle i/o etapa, o inclús continuar durant l'etapa
d'Educació Primària. 

No obstant això, quan és produeix una notícia determinada, podem decidir fer-la
pública a un lloc visible on tothom la pugui llegir, en un tauler d'anuncis prèviament
dissenyat per aquesta funció. Podem dissenyar el nom que hauria de tenir el tauler,
de forma col·lectiva, i editar el títol, de diferents formes, com s'explica a les activitats
amb cartells. A l'hora, però d'elaborar el text referent a aquella notícia concreta,
podem fer-ho també de diferents formes, segons el nivell de dificultat de l'alumne
protagonista de la notícia, que en principi seria l'encarregat de l'elaboració del text.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: L'adult escriu el text mentre el nen/a dicta al professor el que ha

d'escriure, és a dir, fa el rol de secretari, ajudant.  
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,

a l'hora d'escriure les diferents paraules del text. Un altre subnivell de dificultat
pot ser que el nen/a protagonista elabori el text definitiu de forma individual a
partir del model del pretext elaborat de forma col·lectiva a la pissarra.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i després explica a la resta del grup el que ha
escrit. També pot elaborar el pretext ell sol, discutir-lo amb l'adult i després
elaborar el text definitiu ell sol.
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Activitat 27: "Correspondència
personal"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els nens i nenes de la classe de forma espontània s'escriuen notes, missatges,
cartes. Molts dies arriben a l'escola potant una carta feta a casa per a la seva amiga o
amic. La necessitat de deixar constància escrita de tot allò que volen dir els porta a
elaborar aquests missatges que podrien considerar-se autèntiques obres d'art per a
aquests petits artistes. 

No tots els alumnes, però, escriuen cartes. I no tots en reben. Si un dia a l'assemblea
de classe es parla d'aquest tema es pot discutir què es podria fer per aconseguir que
tots els nens i nenes rebessin una carta. Cal dir que rebre una carta suposa un
estímul per a respondre-la i elaborar, a partir d'una necessitat de comunicació, un
missatge escrit. Durant el desenvolupament del projecte "La meva escola", pot ser
que surti la possibilitat de tenir una bústia a l'aula. Potser així el carter portaria més
cartes o així les podríem deixar sense vergonya de donar-les a la persona a la qual
hem escrit. Si és així, es pot elaborar una gran bústia amb el seu cartell corresponent
a un lloc adient de l'aula que entre tots decidiríem.

Segurament aquest fet farà augmentar la producció de cartes.

Una altra forma d'estimular la correspondència personal és a través de la relació amb
companys d'altres escoles: correspondència interescolar. Podem oferir als alumnes
un model de carta guiada per tal d'iniciar aquest tipus de text, que a poc a poc podrem
anar substituint per un text completament lliure. (Veure model a l'Annex 20).

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat els nivells de dificultat s'ajusten auomàticament al nen/a, ja que
cadascú escriu de forma espontània segons les seves necessitats i el seu nivell de
competència. 
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Activitat 28: "Textos
espontanis"

Duració: 10-15 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
El text lliure és un recurs prou conegut entre el col·lectiu docent, però no per això és el
més utilitzat. Durant l'horari escolar podem plantejar moltes activitats d'ensenyament i
aprenentatge, més o menys dirigides, però no hi ha un espai dedicat al text lliure. La
necessitat d'introduir aquest moment, que ha de ser un moment de lleure, quan el
nen/a hagi acabat la feina, sorgeix de la necessitat que sovint manifesten els alumnes
d'escriure el que ells desitgin i a qui ells desitgin. Si aquesta necessitat es planteja és
el moment d'organitzar el racó del text lliure a l'aula, decidint entre tots com volem que
funcioni. Com el seu nom indica, no pot haver-hi un temps predeterminat dins l'horari
escolar dedicat a l'escriptura de textos espontanis. Seria una contradicció.

Del que es tracta és, doncs, de fomentar la producció d'aquests textos en les estones
lliures, com un racó més. Podem decidir preparar, al racó assignat, una cistella amb
fulls preparats (veure model a l'Annex 21). Es tracta de fulls de mitja DIN-A4, ja que
solen fer textos breus, els quals poden acompanyar amb alguna il·lustració. 

Com que es tracta d'una activitat espontània, no farem al text cap correcció ni retoc,
sinó que respectarem i valorarem la producció del nen tal i com l'hagi produit. 

Aquests textos els prendran a casa, però demanarem als pares que els guardin per
ordre cronològic (hi haurà la data), ja que així al llarg del curs podran anar observant
l'evolució del procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. És a dir, tot el treball
sistemàtic de llengua fet a classe a partir de textos funcionals farà evolucionar la
competència escrita del nen/a, que a poc a poc s'anirà reflectint en els diferents textos
lliures.

Aquests textos suposen també un lligam entre l'escola i la família, ja que els pares
veuen algun text que han fet a l'escola sense haver d'esperar l'àlbum al final del
trimestre. A més, com que el contingut dels textos reflexa vivències del seu fill/a,
suposa una excusa per fomentar l'apropament entre la família i l'escola, a través del
nen/a. Els pares veuen quina interpretació, quin significat, quin record li ha quedat
d'aquella vivència i quins sentiments ha generat en el nen/a, i suposa un motiu
d'interacció entre pares i fills. 

Aquesta activitat la poden realitzar tots els alumnes de parvulari, des de P-3, i
evidentment, pot i hauria de continuar al llarg de l'Educació Primària, amb altres
formats (diari personal, diari d'aula...), amb un gran potencial pedagògic, però pensem
que en cas cas hauria de desaparèixer.

Cal dir, però, que no tots els alumnes de l'aula escriuen de forma espontània textos
lliures. Com a activitat lliure que és, l'adult només es pot limitar a suggerir, motivar,
però serà ell/a qui decidirà què vol fer. Els alumnes menys competents sovint se
sentiran inhibits a l'hora de fer textos lliures, sobretot si no estan acostumats a fer-ho
des de P-3. Hem de dir que el nivell de competència de l'alumne no ha de ser un
obstacle per a la motivació cap al text lliure, ja que si es valora la intencionalitat
expressiva i no tant el nivell de competència de les seves produccions, aconseguirem
que les faci amb molta alegria, i ens ensenyi el text i ens digui "Mira senyoreta el que
he escrit" (encara que ens mostri un text completament inintel·ligible). 

La nostra actitud davant aquesta situació és clau, ja que si l'adult no entén res li haurà
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de demanar que li expliqui què diu i on ho posa. Llavors pot anar escrivint la
transcripció entre parèntesi per tal de facilitar la posterior lectura per part dels pares.
La valoració positiva de les produccions dels nens serà clau perquè aquesta iniciativa
no quedi bloquejada. I això es pot fer ja des de P-3.

Si ho fem així, difícilment a P-5 hi haurà alumnes que no vulguin fer textos lliures. Tot i
així pot ser que ens trobem amb alumnes poc competents que no fan textos lliures
(perquè no els queda temps durant l'horari escolar, o per la poca valoració de les
seves produccions anteriors). En aquest cas caldrà, doncs, buscar una altra
estratègia. Per exemple, estimular a l'elaboració de textos lliures des de casa (allí no
ha límit de temps). Com ho farem? Proposarem aquesta iniciativa als pares i a més,
valorarem molt positivament els textos espontanis que ens portin els nens/es de casa.
Deixarem que el propi autor expliqui què ha escrit a la resta del grup i iniciarem una
col·lecció de textos fets a casa, que guardarem en un arxivador al racó de la
biblioteca, o on entre tots es decideixi. En la nostra experiència, hem de dir que
aquest era un dels llibres més sol·licitats de la biblioteca de l'aula. Fins i tot hi havia
alumnes que sabien de memòria els textos dels companys i el nom de l'autor de cada
text, sense haver-lo de buscar en el full.

En aquest dossier hi havia molts textos d'alumnes que a l'escola no elaboraven textos
lliures. La col·laboració de la família, en aquest sentit, ha estat decisiva.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat els nivells de dificultat s'ajusten auomàticament al nen/a ja que
cadascú escriu de forma espontània segons les seves necessitats i el seu nivell de
competència.
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Activitat 29: "Notes" Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Sovint, a la vida quotidiana a l'aula ens trobem que cal que portem una nota cap a
casa, pels pares. Tradicionalment aquestes notes les elaborava l'adult i a l'hora de
sortir les repartia als alumnes, moltes de les vegades explicant només als alumnes
que cal que donin el full als pares. I si ells espontànimanet l'intentaven llegir els deiem
que ara no, que el guardin a la bossa si no s'arruga, es perd... 

Doncs bé, podem aprofitar l'interès que té el nen per la lectura d'aquest tipus de
textos per a donar-li una mica més de funcionalitat. Segur que la nota és fruit d'alguna
necessitat que tenim de que portin determinat material, o d'informar als pares sobre
una determinada activitat que farem. Així, quan sorgeix aquesta necessitat, és el
moment de que, de forma col·lectiva, es decideixi què volem dir, a qui, per a què, i
com ho direm. Són els diferents apartats que hem de decidir a l'hora de l'elaboració
d'un text. L'elaboració del pretext entre tots és el moment de fer adonar de la
necessitat de respondre a aquestes qüestions. Quan el text estigui ja acabat serà el
moment de l'edició del text per a prendre cap a casa.  I és aquí on haurem de
proposar diferents nivells de dificultat, en funció de la competència de cada alumne.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dicta a l'adult el que ha d'escriure. L'adult

li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el que
estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no és
competent per escriure la nota l'adult farà el rol de secretari, d'ajudant
(escriptura guiada). Si aquesta situació es dona de forma generalitzada en la
majoria d'alumnes de l'aula, en lloc de realitzar aquest procés un a un, potser
serà millor que, un cop elaborat el pretext, aquest l'editi l'adult mateix, encara
que ho pot fer davant la presència dels alumnes, a l'ordinador.

� 2n nivell: el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar, anirà
omplint en un full semieditat on faltaran paraules de les que haurem escrit en
el pretext de forma col·lectiva. En un racó del full hi pot haver aquestes
paraules que falten, de manera que el nen/a només haurà de triar la que
cregui que va a cada espai, retallar-la i enganxar-la al lloc corresponent. Un
altre subnivell de dificultat pot ser que això mateix es faci davant el model del
pretext ja acabat a la pissarra, on hauran de buscar cada paraula que cal
col·locar al lloc corresponent. I un altre subnivell, en cas que ho fem amb
l'ordinador, és omplir el text amb els espais buits i les paraules per col·locar,
però a partir del text sencer que tindran a la pissarra de la sala d'ordinadors.
(veure exemples a l'Annex 22).

� 3r nivell: el nen/a tot sol omple els forats del seu text individual i ho verbalitza,
tant manualment com a l'ordinador.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS LITERARIS:

Activitats amb contes: 

Activitat 30: "Biblioteca de cap
de setmana"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Cada divendres a la tarda el nen/a prendrà cap a casa un conte i el tornarà el dilluns
següent. Els contes els tindrem numerats i col·locats en un prestatge al racó de la
biblioteca de l'aula. 

Prepararem una graella en mida DIN-A3 (veure model a l'Annex 23), on en un eix hi
haurà el nom dels nens i en l'altre els números dels diferents contes. La llista de llibres
per prendre a casa cal que sigui bastant més llarga que el nombre d'alumnes de
l'aula, ja que sovint ens trobarem que algú no l'ha tornat, o que el llibre que li tocava ja
el té a casa (i cal passar al llibre següent), o que algun nen aquell dia no hi sigui. Això
fa que l'ordre d'adjudicació dels contes no sigui lineal. I ens podem trobar que els
contes que queden per oferir a un alumne ja els hagi llegit, mentre els que no ha llegit
estiguin ocupats.

Quan donem el llibre, l'adult marcarà a la graella amb una línia diagonal en llapis (per
si cal esborrar en cas que ens equivoquem).

El nen/a encarregat de BIBLIOTECA repartirà els contes a cadascú. 

En tornar el conte el dilluns següent l'adult marcarà la resta de la creu (una línia
diagonal oposada) a la mateixa graella.

Abans d'iniciar aquesta activitat pensem que és important informar els pares sobre
com interaccionar amb el seu fill/a a partir del conte (veure model de circular
informativa a l'Annex 24).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.



84

Activitat 31: "Racó dels
contes"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Ja hem explicat a l'activitat "biblioteca de cap de setmana" que a la graella només hi
hauria un número per identificar el conte. Per això haurem de tenir la llista dels contes
que tenim amb el seu número al costat. Aquesta llista la pot consultar el nen/a
encarregat de biblioteca a l'hora de repartir els contes.

Els alumnes més grans poden tenir una llista personal on hi vagin afegint els darrers
llibres llegits. Això no exclou que hi hagi també una graella col·lectiva on cadascú es
vagi marcant els llibres que ha llegit.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.

Activitat 32: "L'hora del conte" Duració: 1 sessió per text,
aprox.

Espai: Aula

Descripció:
A parvulari el treball de comprensió de textos escrits, sencers, amb sentit global, és
difícil que els alumnes el realitzin de forma autònoma, ja que no són encara lectors
competents. És per això que, igual com en l'escriptura de textos, els alumnes poc
competents poden fer-ho a partir de diversos graus d'ajut. 

En el cas de la lectura els alumnes poden aprendre des de l'inici de l'escolaritat les
diferents estratègies de lectura, encara que en forma de lectura guiada. Lectura que
es portarà a terme per a assolir diferents objectius i no només per plaer.

En aquest projecte ens referirem només als textos literaris, contes i narracions (amb
finalitat lúdica), mentre que la lectura de les demés tipologies textuals la deixarem per
als altres projectes.

Anem a veure un guió que es proposa  per a fer una lectura guiada1, a l'Annex 25.

Formes d'ajuda:
En aquest cas el grau d'ajut consistirà en  oferir un major o menor suport en la reflexió
a l'hora de respondre a les qüestions plantejades en cadascún dels moments de la
lectura. Per exemple, si davant la pregunta "Què vull saber quan llegeixi el text?" no
troba resposta haurem d'anar-li oferint diferents alternatives per tal de que selecioni la
que s'ajusta més a la realitat. Quan el nen/a triï una alternativa errònia no li ho direm
directament sinó que el farem reflexionar, justificar la seva resposta i a partir de la
interacció amb el grup trobar altres alternatives a la pregunta plantejada.

                                                          
1 Seminari monogràfic: Ensenyar a llegir i escriure en el marc del Programa d'Immersió
Lingüística. (Exemplificacions de lectura guiada). Generalitat de Catalunya. Direcció General
d'Innovació educativa. Servei d'Ensenyament del Català.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS PRESCRIPTIUS: 

Activitat 33: "Elaboració
d'unes normes de
comportament"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A les aules d'Educació Infantil hi ha moltes normes de comportament implícites.
Podem dedicar unes sessions en el desenvolupament del projecte a verbalitzar-les i a
elaborar un document escrit que ens serveixi com a punt de referència per a valorar
els diferents comportaments dels alumnes, sobretot quan es produeixen conductes
disruptives o que vulneren la convivència a l'aula. Es pot fer el mateix amb les normes
de comportament de la resta de l'escola. En aquest sentit és molt important la
coherència interna del centre, per tal que aquestes normes siguin consensuades per
tots els implicats i respectades per tot el centre, formant part del projecte curricular de
centre.

Per això si en un moment donat es produeix una d'aquestes situacions serà el
moment de dialogar entre tots quina o quines són les normes que s'han vulnerat. I
potser sorgeixi la necessitat d'elaborar un llistat amb totes elles que puguem tenir en
un lloc ben visible de l'aula per a poder consultar quan calgui.

El procés d'elaboració que seguiríem seria el mateix que per a qualsevol dels textos,
com hem explicat anteriorment.

Formes d'ajuda:
Aquesta activitat es pot realitzar de forma col·lectiva, a partir del pretext i després per
parelles es pot anar editant el text, revisant-lo i passant-lo a net si cal. L'ajut, en
aquest cas consistirà en oferir suport personal a les diferents parelles per tal de donar
els ajuts que calguin en el moment que es produeixin els bloquejos. De tota manera, a
l'hora d'oferir aquests ajuts ens podem guiar per aquests criteris, entre altres:

� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.
L'adult li fa raonar les seves decisions. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
Podem oferir el model del pretext o oferir-lo, en cas que se sentin poc
competents per elaborar la frase sencera.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, sense model. A més, és capaç de
revisar el seu propi text, descobrir els propis errors, esmenar-los i passar el
text a net. Por realitzar aquesta autoavaluació pot ser útil comparar amb el
model del pretext.
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Activitat 34: "Elaboració
d'unes normes de
funcionament dels racons"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
El mateix que hem dit per a les normes de comportament a l'aula podem aplicar-ho a
l'elaboració de les normes de funcionament dels racons d'activitat.

Activitat 35: "Elaboració de les
funcions dels encarregats"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
El mateix que hem dit per a les normes de comportament a l'aula podem aplicar-ho a
l'elaboració de les funcions dels encarregats de classe.

ACTIVITATS D'AUTOAVALUACIÓ: 

Descripció de l'activitat:
En acabar el projecte, tots els alumnes haurien de poder respondre, d'alguna manera,
al qüestionari d'autoavaluació, per tal que vagin prenent consciència del procés de
desenvolupament. Només així els podrem ajudar a ser, cada vegada més, els
protagonistes i responsables de la construcció del coneixement.

No cal respondre totes les preguntes el mateix dia, i tampoc ho faran tots els alumnes
de la mateixa manera, però tots el poden respondre. Només caldrà anar variant els
diferents nivells d'ajut.
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QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE "La meva escola"
Ho faig bé

jo sol
Ho faig

amb ajut
Sé passar llista quan em toca a mi.
Reparteixo els llibres de la biblioteca quan em toca.
Cada dia marco el que he menjat per esmorzar.
Sé comptar quants nens han portat cada tipus d'esmorzar.
Reconec els noms dels companys de classe.
Sé escriure els noms dels companys de classe.
Conec les lletres de l'alfabet.
Passo llista del menjador quan em toca.
Quan m'apunto a l'excursió em poso a la llista que toca.
Sé llegir què hi ha avui per dinar.
Sé escriure el meu nom.
Sé escriure la part del mural o cartell que em toca a mi.
Sé escriure la llista del material que cal portar.
Sé quin temps fa avui.
Sé quin dia som avui.
Sé quan és el meu aniversari.
Marco a la graella els jocs que ja sé fer.
Sé quan val cada producte del racó de la botiga.
Sé buscar una paraula a la llista de vocabulari.
Sé què farem cada dia.
Sé quines activitats extraescolars faig cada dia.
Faig textos lliures.
Faig notes als pares.
Sé llegir les cançons que aprenc a l'escola.
Entenc els contes que m'expliquen.
Conec les normes de comportament de la meva classe i
de l'escola.
Sé llegir els cartells de les portes de la meva escola.

Formes d'ajut:
� 1r nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a

respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després les anirà marcant al lloc corresponent,
mentre el nen/a ho observa.  

� 2n nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen/a mentre, el qual
després respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència.
L'adult li fa raonar les seves respostes i després li demanarà que ho marqui al
lloc corresponent. Pot fer-ho amb una creueta o un gomet de color diferent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. 
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PROJECTE   DE   TREBALL    "ANEM   A   COMPRAR"

El desenvolupament d'aquest projecte suposa partir de la necessitat que tenen els
alumnes i el professor/a de conèixer millor el món que tenen al seu voltant, ja que
quan van pel carrer amb la seva família poden observar els elements que troben i que
utilitzen sovint: les botigues. 

Fer un treball de reflexió sobre els diferents tipus de botigues constitueix un
aprenentatge que forma part del currículum, dins l'àrea II, de la Descoberta de l'entorn
social  i natural, encara que en aquest cas ens centrem en l'entorn social. Al mateix
temps, conèixer els diferents productes que s'hi venen i les tècniques que s'utilitzen
per atreure el client suposa un treball d'educació per al consum, un dels eixos
transversals que proposa el currículum.

Fer aquestes activitats pot suposar la necessitat de resoldre un problema que entre
tots tenim plantejat. Així, evitarem que sigui l'adult el que s'avanci en la resolució del
problema, que ell ja coneix, i el dóni resolt abans de començar per tal que la vida a
l'aula sigui ordenada i pautada des del primer dia. Si fem això els alumnes perden
l'oportunitat d'estimular el seu pensament creatiu i la reflexió sobre les diverses
alternatives que sovint podem valorar abans de prendre una decisió. Treballar
d'aquesta manera suposarà un exercici de tolerància, d'escoltar-se els uns als altres, i
també l'adult als alumnes. 

Abans de presentar les diferents activitats volem mostrar un índex amb les activitats
que es desenvoluparan a continuació:

Activitat d'avaluació inicial.

Activitats amb textos enumeratius:
Activitats amb llistes:
1. Comentari d'etiquetes de productes comercials, dels logotips.
2. Dictat de noms de productes.
3. Confegir noms de productes.
4. Relacionar etiquetes de productes amb el text de l'explicació del producte.
5. Llista dels productes que venen a cada tipus de botiga.
6. Exposició d'etiquetes d'altres països.
7. Classificació d'etiquetes que comencen igual.
8. Classificació d'etiquetes pel tipus de lletra.
9. Classificar les etiquetes segons el tipus de suport material.
10. Distingir la marca del producte del nom del producte.
11. Galeries comercials.
12. Racó de la botiga.
13. Racó de la perruqueria.
14. Racó dels metges.

Activitats amb textos informatius:
15. Elaboració del cartell d'inauguració de les galeries comercials i/o de l'exposició

d'etiquetes de productes classificades segons diferents criteris.
16. Elaboració d'una carta comercial per sol·licitar la visita a una botiga.
17. Lectura d'un cartell que hem trobat penjat al carrer.
18. Lectura d'una carta que hem rebut com a resposta a la que vam enviar per a poder

visitar una botiga.
19. Lectura i interpretació d'anuncis publicitaris.
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20. Invenció dels anuncis publicitaris i dels seus slògans.

Activitats amb textos literaris:
21. Reescriptura guiada d'un poema sobre el poble.
22. Reescriptura d'un conte sobre el poble i la ciutat.
23. Lectura i escriptura de textos literaris prèviament memoritzats: poemes, dites,

cançons, endevinalles...
24. Composició de rodolins sobre productes.
25. Inventar endevinalles de productes.

Activitats amb textos expositius:
26. Lectura guiada de textos expositius sobre les botigues.
27. Elaboració de mapes conceptuals sobre les botigues.

Activitats amb textos prescriptius:
28. Lectura guiada d'unes regles del joc d'una joguina nova.
29. Escriptura de les normes de funcionament del racó de la botiga.
30. Lectura guiada d'unes instruccions per a muntar una joguina nova.
31. Reconstrucció d'unes instruccions d'ús desordenades.

Activitat d'autoavaluació.

A continuació presentem les diverses activitats que, con ja hem dit, no seran una
proposta tancada sinó oberta i flexible, que pugui ajustar-se a les necessitats reals
dels alumnes de l'aula. Hem proposat una possible temporalització, on es parla de
sessions de classe, per les quals entenem una unitat de temps ininterromput dedicat a
una mateixa activitat, la durada de la qual pot ser variable, en funció de l'edat dels
alumnes i de les característiques de la pròpia activitat.

AVALUACIÓ INICIAL: Una vegada decidit que es volen  estudiar les botigues i el
carrer i saber-ne més coses, ens asseurem tots a la rotllana, i el professor/a pot
mostrar als alumnes imatges de revistes on apareguin anuncis de diferents productes i
demanarà als nens/es:

� Què és això?
� On ho venen?
� I això altre què és?
� ..........

El professor/a prendrà nota de les respostes que cadascú doni. Acabada la sessió
anirem comentant les respostes que cadascú ha donat i potser alguns alumnes no
estaran d'acord amb algunes respostes. Es detectaran errors, mancances
d'informació... I segurament es veurà la necessitat de concretar quines coses volem
saber de les botigues.

En una altra sessió els demanarem que ens expliquin perquè creuen ells que vénen a
l'escola, és a dir, què creuen que han d'aprendre allí. El professor/a prendrà nota
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també de les respostes de cadascú. Segur que algú haurà dit "Per aprendre a llegir i
escriure". Llavors la mestra seguirà preguntant:

� Llegir i escriure? Per què serveix aprendre a llegir i escriure?
� (Prendre nota de les respostes)
� Heu vist algú que llegeixi? Sí? Qui?
� ............
� I què llegeixen?
� ............
� I per què ho llegeixen?
� ............
� I nosaltres, que en sabem de llegir?
� .............
� (Als que diguin que sí) A veure, què saps llegir?
� ............
� (Als que diguin que no) A veure, saps alguna lletra? Quina?
� ............
� Bé, veig que sabeu moltes coses, però on hi ha lletres?
� (Segurament respondran que al carrer, a la classe, a casa...)
� Què podríem fer per conèixer millor les lletres que hi ha en aquests llocs?
� (Segurament respondran buscar tot el que trobem i portar-ho a l'escola per fer una

col·lecció)
� Què us sembla si el proper dia tothom porta de casa coses que hagi trobat que es

puguin llegir?
� ...........
� I  les del carrer també!
� (Probablement algu dirà que les del carrer no les poden portar perquè estan

enganxades al terra, a la paret...)
� Com ho podem fer per portar-les, doncs?
� (Possiblement algú dirà que podríem sortir al carrer a fer fotos del que trobem).

Tot el material recollit ens haurà de servir per a desenvolupar moltes de les activitats
que a continuació presentem a títol orientatiu, les quals hauran de sorgir, com sempre,
de la necessitat del grup en el transcurs del projecte.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS ENUMERATIUS:

Activitats amb llistes:

Activitat 1: "Comentari
d'etiquetes de productes
comercials, dels logotips"

Duració: 2 o 3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
De tot el material que ens hauran portat de casa per llegir, segurament que hi haurà
mols envasos de productes de consum. Agafarem etiquetes d'aquests productes i les
comentarem de forma col·lectiva, intentant fer hipòtesis, comprovant-les, verbalitzant
de forma oral totes les decisions que es prenguin (reflexió metalingüística), per tal que
les estratègies de lectura que cadascú utilitzi es puguin compartir amb la resta del
grup i es produeixi així l'aprenentatge.

En una altra sessió prepararem fulls amb una etiqueta cada un per tal de  que els
alumnes comentin i escriguin de quin producte es tracta i per a què serveix. La forma
de realització anirà variant segons els diferents nivells de competència dels alumnes.
(Veure model a l'Annex 26).  

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Després d'haver elaborat diferents pretextos dels mateixos productes

a la pissarra, de forma col·lectiva, ela alumnes poden copiar el text que entre
tots hem elaborat. Una altra opció pot ser fer-ho en parelles, agrupades per
nivells de competència amb un sol nivell de diferència
(sil·làbic.alfabètic/alfabètic, sil·làbic/sil·làbic-alfabètic, presil·làbic/sil·làbic...,
però procurarem no aparellar presil·làbic/alfabètic o sil·làbic/alfabètic, per
exemple, ja que quan el nivell de competència entre ells és massa diferent és
molt probable que el més competent realitzi tota l'activitat i que el menys
competent s'inhibeixi evitant que es produeixi el conflicte sòciocognitiu en la
interacció entre ells). 

� 2n nivell: Podem deixar que cadascú, de forma individual, elabori el seu text a
partir del seu nivell de competència escrita. Si el resultat resulta críptic per a
l'adult, com sempre, demanarem al nen/a que ens expliqui què ha escrit i en
farem la transcripció, sobretot cara a la posterior lectura per part dels pares. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Després pot consultar el pretext i
fer-se la seva autoavaluació i la posterior correcció. En aquest cas, no es
tracta d'aconseguir la reproducció exacta del model del pretext, sinó
d'identificar l'error en l'escriptura d'algunes paraules, o en l'expressió de la
frase, respectant el text personal.
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Activitat 2: "Dictat de noms de
productes"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
De forma col·lectiva, a la pissarra, dictat d'uns alumnes a uns altres de noms de
productes, després d'haver-se familiaritzat amb les diferents etiquetes.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'activitat es realitzarà de forma col·lectiva. És a dir, un alumne o una

parella sortirà a la pissarra a escriure el nom que els companys li dictin.
Després entre tots es comentarà el resultat de la seva producció i es
reflexionarà sobre els errors per tal d'anar construint el coneixement.

� 2n nivell: per parelles, a la taula, dictat d'una paraula al company i correcció
per part de l'altra. Després es canviaran els rols. Es poden tenir al davant
diferents models d'etiquetes, per tal de triar la que correspon al producte que
es dicta. Un cop identificat podrà consultar la seva escriptura.

� 3r nivell: el mateix que en el nivell anterior, però ara es farà sense model.
Només després de l'escriptura es podrà consultar el model per tal de realitzar
l'autoavaluació.

Activitat 3: "Confegir noms de
productes"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A partir de lletres mòbils, lletres per confegir, podem provar d'escriure el nom d'un
producte determinat. Podem fer aquesta activitat de forma col·lectiva, per tal de
familiartizar-se amb la tasca. L'activitat pot quedar completada a partir del dibuix del
producte en qüestió.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem fer-ho a partir del nom del producte prèviament seccionat per

lletres. Així, només caldrà ordenar les lletres, sabent que hi ha totes les que
necessitem i que no en sobrarà cap. Es pot fer de forma individual o en
parelles, a partir de les indicacions donades anteriorment. Es pot realitzar
també a partir del model.

� 2n nivell: ara podem realitzar la mateixa tasca sense model, i sense les lletres
prèviament trossejades, sinó que hauran de pensar entre el grup (petit grup) o
la parella, quines lletres necessiten per escriure la paraula i anar-les a buscar
a la capça de les lletres. En la interacció en el grup discutiran quantes en
necessitaran i quines, a més de l'ordre de col·locació. La posterior lectura de la
paraula farà adonar dels errors i provocar conflicte sòciocognitiu, que caldrà
resoldre. Finalment, la comprovació a partir de la consulta del model ajudarà a
confirmar les diferents hipòtesis.

� 3r nivell: ara el nen/a fa aquesta activitat tot sol, i realitza ell mateix la seva
autoavaluació.
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Activitat 4: "Relacionar
etiquetes de productes amb el
text de l'explicació del
producte"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Es tracta de seleccionar diferents etiquetes de productes amb el text on s'explica de
quin producte es tracta. Es pot preparar la mateixa tasca per tots els alumnes però
l'ordre de col·locació dels textos pot ser diferent, per tal d'evitar la còpia directa del
company. (Veure models a l'Annex 27).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem preparar la tasca amb una sola etiqueta i tres textos per triar.

Podem deixar el model a la pissarra per consultar quin és el text que
correspon al producte. Com que es tractarà d'un text relativament llarg, la
consulta del model no suposarà un nivell dificultat molt baix, sinó que suposarà
també un esforç, sobretot per part dels alumnes menys competents. Es pot fer
en parelles o en petit grup.

� 2n nivell: Es pot realitzar la mateixa tasca però ara sense consultar prèviament
el model, sinó després de realitzar les seves hipòtesis, per tal de confirmar-les
i ajudar a discutir a partir dels errors comesos, o validar les seves decisions.
Es pot fer també en parelles o en petit grup. 

� 3r nivell: el nen/a fa tot aquest procés sense mirar cap model i de forma
individual. Consultarà el model per a realitzar l'autoavaluació. A més, es pot
augmentar el nivell de dificultat afegint més d'etiquetes i textos per relacionar, i
augmentant el nivell de complexitat dels textos per relacionar. 
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Activitat 5: "Llista dels
productes que venen a cada
tipus de botiga"

Duració: 2 o 3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després d'haver realitzat la sortida al carrer a buscar lletres, segurament haurem
observat els rètols lluminosos de cada una. De vegades allí hi diu el nom concret de la
botiga o bé el nom del tipus de botiga. Això ens donarà informació dels diferents tipus
de botigues que podem trobar. 

Ja a l'escola, en el desenvolupament del projecte, pot sorgir la necessitat de muntar
unes galeries comercials a l'escola, on hi hauria diferents botigues i els diferents
productes que es venen a cada una. Per a fer això demanarem als nens/es que portin
de productes que es venguin a una determinada botiga. Quan tinguem els productes
els podem classificar per tipus de botigues. Això ens permetrà de fer una llista dels
productes, un cop classificats.

Podem tenir els cartronets amb noms de productes per jugar a aparellar amb el
producte i classificar després els cartronets. Això ajudarà a familiaritzar-se amb els
noms dels productes. (Veure models Annex 28).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem elaborar la llista entre tots a la pissarra, de forma col·lectiva.

Una sessió per cada botiga. I a continuació escriure la llista copiada de la
pissarra al full, de forma individual.  Es pot fer això mateix amb els noms dels
productes retallats, de manera que només calgui seleccionar, a partir del
model, el producte que correspon a aquell tipus de botiga.

� 2n nivell: a la pissarra hi haurà escrits els noms dels productes principals de les
diferents botigues, però desordenats. Ara el que cal és que els alumnes
seleccionin els que corresponen a cada botiga i l'escriguin a la llista
corresponent. Es pot fer també amb els noms retallats i que només calgui
classificar. Aquest nivell suposarà una dificultat major que el  nivell anterior,
perquè ara classificarem vàries botigues alhora, dues, tres o quatre.

� 3r nivell: després d'haver elaborat el pretext de forma col·lectiva, ara els
alumnes hauran d'elaborar la llista ells sols, sense el model. Aquest està
reservat per a l'autoavaluació.
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Activitat 6: "Exposició
d'etiquetes d'altres països"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
De totes les etiquetes recollides segurament n'hi haurà de productes amb el nom en
altres idiomes diferents del català: castellà, anglès, francès, alemany, xinès, àrab...
podem classificar totes les etiquetes segons aquest criteri. Possiblement la quantitat
de cada tipus no serà gaire equilibrada. Per això podem debatre entre tots la manera
d'aconseguir més etiquetes dels altres idiomes. No serà gaire difícil proposar buscar
aquests productes a les botigues i comprar-los expressament per la nostra col·lecció.

Serà un exercici de descobriment posar-se d'acord en la distinció dels diferents
idiomes. Caldrà posar en comú els criteris d'identificació de cada un, que fan que
siguin diferents dels altres. Un cop feta la classificació es poden enganxar en cartells i
organitzar una exposició. Per a fer el cartell que anuncïi l'exposició podem seguir les
mateixes orientacions que per desenvolupar el projecte "La meva escola".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguint amb el procés anterior, ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.

Activitat 7: "Classificació
d'etiquetes que comencen
igual"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A més de l'idioma, també podem classificar les etiquetes recollides segons la lletra
amb què comencen. I podem enganxar-les en cartells. Aquests cartells ens poden
servir per a identificar altres criteris, a més de la lletra inicial, per a distingir els
diferents productes.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 8: "Classificació
d'etiquetes pel tipus de lletra"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Un altre criteri de classificació pot ser pel tipus de lletra de l'etiqueta: lligada, de pal,
d'impremta... Després d'enganxar-les en diferents cartells poden jugar a identificar
lletres iguals, encara que de diferents tipus. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.

Activitat 9: "Classificació
d'etiquetes segons el tipus de
suport material"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Totes les lletres que hem recollit aniran en diferents suports: llaunes, ampolles,
plàstic, paper, cartró... Podem intentar fer aquesta classificació i adonar-nos que les
lletres es troben en molts llocs diferents. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 10: "Distingir la marca
del producte del nom del
producte"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Sovint a les etiquetes la marca comercial del producte està en lletres més destacades
que el nom del producte. Els nens/es però, aprenen a distingir els logotips, primer de
forma logogràfica, han memoritzat la forma de logotip de l'etiqueta. És el que passa
amb productes tan famosos com "Coca-cola", "Nocilla" o iogurt "Danone", per
exemple. A partir d'aquí cal fer reflexionar sobre la distinció entre la marca comercial i
el producte:

� Nocilla                   crema de xocolata
� Coca-cola                 beguda refrescant
� Danone                    iogurt

Es pot fer primer de forma col·lectiva, ja que cal familiaritzar-se amb els dos
conceptes, marca comercial i producte. (veure models a l'Annex 29).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem donar als nens/es diferents etiquetes enganxades en un full i

que encerclin el nom de la marca. En una altra sessió que encerclin el nom del
producte en unes altres etiquetes iguals a les anteriors. L'activitat es pot fer
amb l'ajut de l'adult o bé haver-ho verbalitzat prèviament de forma col·lectiva.

� 2n nivell: la tasca serà similar a l'anterior, però ara el nen/a ho farà tot sol.
� 3r nivell: ara en la mateixa tasca haurà de distingir els dos conceptes, marca

comercial i producte.
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Activitat 11: "Galeries
comercials"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Tot l'espai
del Parvulari

Descripció:
Amb tots els productes que hem portat de cada tipus de botiga pot sorgir la iniciativa
de muntar unes galeries comercials, per tal de viure una experiència comercial similar
a la real. Per això caldrà organitzar entre tots l'escenari. Caldrà fer grups per a cada
una de les botigues, quantes i quines botigues prepararem. Caldrà posar cartells amb
el nom i el preu de cada producte de la botiga. Caldrà elaborar el cartell que anuncïi la
botiga. Caldrà preparar els papers per embolicar, una llibreta per anotar el preu del
que es compra, preparar diners i cistells. Haurem d'elaborar també un cartell per
anunciar la inauguració de les galeries, a qui convidem i en quin horari funcionarà...

Una opció organitzativa és que les galeries estiguin obertes als alumnes del propi
cicle. Llavors, podem organitzar un grup d'alumnes per cada botiga i de cada grup fer
dos subgrups. 

Així, en una primera sessió la primera meitat del grup faria de venedor i l'altra de
comprador a totes les botigues. Tindrien una determinada quantitat de diners al seu
cistell i amb els diners que tinguessin haurien de comprar. Es poden afegir diferents
condicions: "han de gastar-se tots els diners", "han de comprar el màxim de productes
possibles". Aquests criteris els faran calcular quina és la millor estratègia per
aconseguir superar la "prova". Per exemple, en el cas de que calgui gastar pots els
diners hauran de calcular que el darrer producte valgui tant com els diners que els
queden, o repartir-ho en dos productes... En el cas de que hagin de comprar el màxim
de productes possible, hauran de procurar comprar sempre el producte més barat de
cada botiga.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 12: "Racó de la
botiga"

Duració: 2-3 sessions aprox. I
al llarg del curs.

Espai: Aula

Descripció:
Al projecte "La meva escola" ja vam elaborar la llista dels preus dels productes del
racó de la botiga. Ara del que es tracta és d'acabar-la de muntar i de posar-la en
funcionament. Entre tots haurem de decidir com la volem organitzar. 

Una opció pot ser la següent: pot haver-hi una taula al fons amb els productes que es
venen i una altra al davant que farà de mostrador. Entremig hi haurà el botiguer/a.
Damunt la taula pot haver-hi una llibreta per a fer els comptes, un llapis per a fer les
operacions, unes balances, una màquina per a calcular de forma electrònica, com en
els supermercats (que llegeixen els codis de barres), i també una targeta de client.
(Veure model a l'Annex 30). Per estrenar la botiga és millor que la posem en
funcionament a  partir del model de l'adult, que presentarà el format d'interacció verbal
(saludar, demanar el producte, demanar tanda, demanar el compte, pagar en efectiu o
amb targeta de crèdit). En aquest cas el fet d'utilitzar només la targeta de client
permet familiaritzar-se amb la targeta i poder utilitzar els diners per pagar, ja que
d'altra manera no cal utilitzar la moneda. Els rols s'hauran d'anar canviant per tal que
tots els alumnes facin de compradors i de venedors.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 13: "Racó de la
perruqueria"

Duració: 2-3 sessions aprox. I
la resta del curs.

Espai: Aula

Descripció:
Després d'organitzar les galeries comercials pot sorgir la idea de deixar alguna botiga
fixa a l'aula. Una pot ser aquesta. Per això haurem de decidir entre tots com la podem
organitzar. Cal ambientar el racó simulant al màxim la realitat. Per exemple,
necessitarem un mirall, una taula, cadires, revistes, tovalloles, pintes, raspalls, rulos,
pinces, xampú (buit), colònia, diademes, gomes, guarniments pel cabell... És
preferible que tot aquest material sigui real i no de joguina. Fins i tot un assecador de
cabell de desguàs. 

També podem tenir un guió del format d'interacció. Aquest guió caldrà llegir-lo a les
primeres sessions per tal d'aprendre'l. Allí hi haurà les diferents opcions de preguntes
i respostes que es poden donar en aquesta situació. (Veure model a l'Annex 31). Com
en el cas anterior, caldrà oferir primer el model de l'adult i després fer-ho amb la
supervisió de l'adult, per tal de garantir que la situació de joc sigui una situació
d'aprenentatge i no de rutina o d'esbarjo exclusivament. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 14: "Racó dels
metges"

Duració: 2-3 sessions i durant
el curs.

Espai: Aula

Descripció:
En aquest cas, com en el racó anterior, també caldrà decidir entre tots la seva
organització i l'estructura de funcionament. Segurament necessitarem una
prestatgeria amb els estris del metge (gasses, injeccions, xarops, pastilles, pomades,
gotes, supositoris, esparadrap, desinfectant, pinces..., un cartell del racó, una maleta
per visitar, i segurament una bata blanca i unes ulleres, per posar-se en situació.

La sala de visita també haurà de tenir una taula, la cadira del metge/essa en una
banda i dues cadires més al davant. Damunt la taula hi haurà un full per a fer receptes
(veure model a l'Annex 32). A l'hora d'estrenar-lo i utilitzar-lo, com en els racons
anteriors, serà millor començar oferint el model d'interacció que ofereixi l'adult i
després anar practicant tots els alumnes els diferents rols. En aquest cas i també en
els anteriors, potser caldrà la intervenció d'un altre professor a l'aula per tal de poder
atendre els diferents racons d'activitat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult o un company més expert mentre el nen/a dóna les

ordres verbals del que ha de fer. L'adult o company li fa raonar les seves
decisions. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult o company més expert, que el
guia, l'orienta i el fa raonar.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS INFORMATIUS:

Activitat 15: " Elaboració del
cartell d'inauguració de les
galeries comercials i/o de
l'exposició d'etiquetes de
productes classificades
segons diferents criteris"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat és prèvia a la realització de l'activitat 11 "Galeries comercials",
d'aquest mateix projecte. Així, abans de la inauguració de les galeries cal l'elaboració
d'un catell per informar a tothom del dia de la inauguració i dels alumnes que hi estan
convidats. 

Com sempre, entre tots decidirem què volem fer, per a què, per a qui, què hi direm i
com ho direm. I, com sempre, la presentació de models de diferents cartells ens pot
ajudar a tenir idees de com ho volem fer.

Per a fer aquesta activitat podem seguir les indicacions donades en l'activitat 21 del
projecte "Anem a l'escola".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 16: "Elaboració d'una
carta comercial per sol·licitar
la visita a una botiga"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Abans de l'elaboració d'un text cal procedir a la mostra de models, per tal de descobrir
la seva estructura, que es mantindrà en qualsevol text. Es tracta de descobrir els
elements que sempre trobem en qualsevol carta. Procurarem que els descobreixin
ells. Quan ja ho hagin fet podem elaborar un document que ens servirà de model per
a altres ocasions (veure Annex 33). De forma col·lectiva elaborarem el pretext. Es
tracta de decidir a qui va dirigida la carta, amb quina finalitat, què direm i com ho
direm. És a dir, seguirem les diferents fases que hem proposat per a l'elaboració de
qualsevol text escrit. Quan tot això ja estigui clar elaborarem el text entre tots,
discutint el contingut i la forma. Com que es tracta d'un text que ha de sortir a
l'exterior, procurarem que el resultat final sigui ortogràficament correcte.

Després, a l'hora d'elaborar el text definitiu, pot ser convenient procedir a copiar el
pretext de la pissarra, ja que ja s'ha fet un esforç en eleborar un text bastant llarg i
complex per aquests nivells. La manera de procedir per fer-lo pot ser per parelles
copiar una frase cada una. Un dels membres de la parella dictarà i l'altre escriurà.
També podem fer un tros de frase cadascú, de manera que calgui intercanviar els rols
entre la parella. Poden treballar en el text definitiu tantes parelles com frases o parts
tingui el text, incloses la data, l'acomiadament, o el sobre, amb l'adreça i el remitent.

Al final signarem tots els text i l'enviarem.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: L'adult escriu el text mentre el nen/a dicta al professor el que ha

d'escriure, és a dir, fa el rol de secretari, ajudant.  
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,

a l'hora d'escriure les diferents paraules del text. Un altre subnivell de dificultat
pot ser que el nen/a protagonista elabori el text definitiu de forma individual a
partir del model del pretext elaborat de forma col·lectiva a la pissarra.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense el model del pretext i després explica a la
resta del grup el que ha escrit. També pot elaborar el pretext ell sol, discutir-lo
amb l'adult i després elaborar el text definitiu també de forma individual.
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Activitat 17: "Lectura d'un
cartell que hem trobat penjat al
carrer"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Carrer

Descripció:
Davant qualsevol cartell procedirem igual com davant qualsevol text escrit. Així doncs,
posarem en marxa les diferents hipòtesis de lectura que s'han exposat al document
"Procés lector": estratègies per abans de la lectura, durant la lectura i després de la
lectura. En tot cas, davant d'un cartell podem seguir aquest l'esquema, que podem
veure a l'Annex 34, a l'hora d'ajudar els nostres  alumnes a fer-se les diferents
hipòtesis.

Per il·lustrar aquest procés anirà bé la lectura de l'article següent:
Falgàs, M. i Marzo, R.: Llegim un cartell. Guix nº231, gener 1997 pp.11-15.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat els nivells de dificultat s'ajusten automàticament al nen/a, ja que
cadascú activa de forma espontània les estratègies de lectura que posseeix en funció
dels seus coneixements previs, les seves necessitats i el seu nivell de competència. 

Activitat 18: "Lectura d'una
carta que hem rebut com a
resposta a la que vam enviar
per a poder visitar una botiga"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Davant d'una carta, text compert i complex, segurament que els alumnes se sentiran
poc competents per a desxifrar el seu contingut de forma autònoma. És per això que,
en aquest cas, caldrà segurament procedir a la lectura guiada, que ja s'ha explicat al
document "Procés lector" i en l'activitat "L'hora del conte" del projecte "La meva
escola". Serà l'adult el que farà d'intermediari per tal transmetre per via oral el
contingut del text escrit. Podran però, posar en marxa les diferents estratègies de
lectura tal com ja hem explicat.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat els nivells de dificultat s'ajusten auomàticament al nen/a ja que
cadascú llegeix de forma espontània segons les seves necessitats i el seu nivell de
competència.
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Activitat 19: "Lectura i
interpretació d'anuncis
publicitaris "

Duració: 3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com qualsevol altre text escrit, l'anunci publicitari que trobem en revistes pot ser un
bon exercici per a activar els nostres coneixements previs sobre el món. Davant d'un
anunci seguirem els mateixos passos que per a lectura de qualsevol altre text.

Posarem en marxa i practicarem les diferents estratègies de lectura. En primer lloc,
l'elaboració d'hipòtesis, seguint la pauta proposada anteriorment. Un anunci
publicitari, però, a diferència del cartell, per exemple, té molt poc text i en canvi molta
imatge. Els diferents elements que hi intervenen ens hauran de servir per elaborar un
esquema interpretatiu, que ens faciliti la creació d'una estructura narrativa, una
història que porta un missatge, la necessitat, segons els autors, de comprar aquell
producte. 

Trobar la història, l'argument de l'anunci no és fàcil. Caldrà anar-lo descobrint entre
tots a partir de la interrelació entre els diferents elements que hi apareixen. Fer aquest
exercici suposarà elaborar entre tots un mapa conceptual, de relacions, entre tots els
elements. (Veure models a l'Annex 35). Elaborar aquest esquema ens pot ocupar tota
una sessió. Després aquest esquema es fotocopiarà per a cada alumne en un full per
tal que, en una altra sessió, s'elabori l'estructura narrativa que hi ha implícita. Aquesta
activitat podrem elaborar-la entre tots, és a dir, fer el pretext, a la pissarra. Un cop
elaborat, es procedirà a l'elaboració del text definitiu de forma individual, en el full
fotocopiat. A partir d'aquí es quan es poden proposar diferents nivells de dificultat. 

El text més important que trobarem en l'anunci serà l'eslògan, o frase que conté tot el
missatge que vol transmetre l'anunci. L'eslògan ens donarà molta informació sobre
l'objectiu de l'anunci. Sovint, però els eslògans no reflecteixen el vertader missatge, ja
que contenen un doble sentit, un missatge explícit i un missatge implícit. Distingir
entre els dos missatges i discutir entre tots la veratitat de la informació que contenen
serà també un objectiu a treballar ja des d'aquests nivells. Es tracta de fomentar una
actitud critica davant del consumisme.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: de forma col·lectiva els alumnes hauran de distingir entre un anunci

publicitari i altres tipus de textos (cartes, notes, cartells, contes, catàlegs...).
També poden identificar logotips. Lectura guiada de l'anunci per part del
professor/a. Localització i identificació de paraules del text, hipòtesis... i
posterior discussió entre tots. Si ningú ho sap el professor pot ajudar a
desxifrar l'enigma. Comentari oral del significat de l'anunci, de la relació del
text amb la intenció de l'autor. 

� 2n nivell: tot aquest treball del nivell anterior es farà de forma col·lectiva. Es
farà després l'activitat que s'explica a la descripció de l'activitat. En aquest
nivell els alumnes realitzaran l'activitat de forma individual però a partir del
model del pretext de la pissarra.

� 3r nivell: els alumnes faran l'activitat de forma individual i sense mirar el
pretext.
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Activitat 20: "Invenció
d'anuncis publicitaris i dels
seus slògans"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Quan els alumnes estiguin familiaritzats en diferents anuncis podem fer un recull
d'eslògans publicitaris i intentar relacionar-los amb els diferents productes. (Veure
models a l'Annex 36).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: es pot fer l'activitat de forma oral. El que es pretén en aquest cas és

la comprensió i la interpretació del missatge publicitari. També es pot
presentar l'etiqueta d'un producte en un full de treball i dos eslògans per triar-
ne i relacionar-lo amb el producte. Això es pot fer a partir del model de la
pissarra, de manera que hauran d'analitzar el text de l'eslògan que correspon i
comparar-lo amb els dos eslògans del seu full. Pot fer-se també en parelles i
discutir després les decisions de cada parella entre tots. 

� 2n nivell: Es pot fer el mateix que en el nivell anterior, però ara es farà l'activitat
de forma individual a partir del model.

� 3r nivell: ara els alumnes realitzaran l'activitat sense model. També podran
seleccionar entre tres eslògans o relacionar dos anuncis i quatre eslògans. Un
nivell més elevat de dificultat podrà ser escriure ells mateixos els eslògans del
producte.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS LITERARIS:

Activitat 21: "Reescriptura
guiada d'un poema sobre el
poble"

Duració: 3-5 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Inventar-se un poema no és gaire fàcil pels infants i tampoc per als adults. Però si
tenim al davant models de poemes i n'hem llegit, escoltat i recitat molts sobre un tema
determinat, segurament haurem adquirit molts més coneixements sobre l'estructura
d'un poema, allò que el distingeix d'un altre tipus de text.

Una de les activitats que es pot proposar és la reescriptura d'un poema sobre el
nostre poble a partir del model que ens ofereix un escriptor que n'ha creat un sobre el
seu poble. Per exemple, En Miquel Martí i Pol, que va escriure "El poble". Com que
els alumnes d'aquests nivells no posseeixen encara prou competència per a crear un
poema de forma autònoma, procurarem crear-lo de forma guiada, entre tots. 

El professor/a anirà recollint per escrit totes les idees que vagin dient els alumnes
(pluja d'idees), i després entre tots les ordenarem, les classificarem, en suprimirem
algunes, en modificarem altres i a poc a poc el text anirà adquirint forma, fins que ens
quedi bonic i ens agradi a tots. Després es procedirà a l'editció del text. Una de les
propostes pot ser fer-ho a l'ordinador, de manera que per parelles escriguin una frase
cada una. Després cada una de les frases podrà servir de peu de pàgina per
acompanyar el dibuix que il·lustri aquella frase. El resultat final pot ser sorprenent.
Només cal començar a provar-ho. Es pot penjar el nostre poema en un mural on es
puguin observar tots els dibuixos i al costat el poema que ens ha servit de model,
d'inspiració. (Veure model del poema de referència i del poema elaborat pels alumnes
a l'Annex 37).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult escriurà el que el nen o els nens diguin.  
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i després llegeix el poema davant de tots els

companys.
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Activitat 22: "Reescriptura d'un
conte sobre el poble i la ciutat"

Duració: 5-10 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els alumnes poden escriure textos narratius, contes. Com sempre els models que els
oferim els han d'ajudar a trobar l'estructura que identifica aquest tipus de text, tant
formal com de contingut. 

A partir d'un conte, treballat a través de la lectura guiada, els alumnes poden fer
l'exercici de reescriure el text, en diferents modalitats. Per exemple, podem elaborar el
pretext entre tots, a la pissarra, com sempre, però després podem variar les diferents
formes d'elaborar el text definitiu. Per exemple, es pot fer la reescriptura sencera del
conte de forma individual o en parelles, sense model. Es pot continuar el conte a partir
d'un text ja iniciat. Es pot reescriure el conte en forma de llibre d'imatges, de manera
que en cada sessió s'elabori una imatge amb el seu text a sota. Així, a partir de les
diferents imatges que hagin elaborat els alumnes, es pot fer una selecció de les
millors imatges de cada pàgina i elaborar un material col·lectiu per a fer altres
activitats. Per exemple, es poden reduir a la mida de vinyeta i fotocopiar-les als
alumnes per tal que les ordenin a partir del record de l'argument. Posteriorment es pot
escriure el text a sota de cada vinyeta. Ens adonaremde que la imatge ajuda a la
reconstrucció de l'argument. 

Altres activitats poden ser donar als alumnes les frases que resumeixen l'argument
tallades en tires de paper. Ells les hauran d'ordenar amb model o sense, segons el
nivell de competència de cada alumne. Escriptura només del títol del conte, amb
model o sense, acompanyat del dibuix. Completar el text del conte on hi falten
paraules significatives, noms de personatges, finals de frases, fragments sencers, el
final del conte... Fins i tot es poden elaborar vinyetes amb text, un còmic. (Veure un
exemple a través del conte "El ratolí de camp i el ratolí de ciutat" a l'Annex 38).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: els alumnes poden ordenar 3 o 4 vinyetes del conte a partir del

record, sense el model. Es pot fer també amb més quantitat de vinyetes, 5 o 6,
però amb model. També poden escriure el títol del conte a partir del model.
També poden ordenar les paraules del títol a partir del model. 

� 2n nivell: En parelles o de forma individual poden fer la reescriptura del conte a
partir del model. Poden elaborar en cada sessió una imatge del conte i
escriure el text a sota a partir del model. Poden ordenar també les frases del
text a partir del model. I poden escriure el títol del conte sense model. També
poden completar les paraules que faltin al text a partir de la llista de les
paraules que falten desordenades. I pels alumnes amb problemes de motricitat
fina aquestes paraules poden estar en tires de paper, de manera que només
calgui col·locar-les al lloc corresponent. 

� 3r nivell: Reescriptura del conte de forma individual sense el model del pretext.
També poden continuar el conte a partir d'un text ja iniciat. Poden elaborar les
imatges  i escriure el text a sota, a partir del pretext però sense model i utilitzar
aquest per a la posterior autocorrecció. Poden també ordenar totes les
vinyetes del conte, 9 o 10, sense model, a partir del record, o a partir del conte
original. Poden també ordenar les frases del text, sense model. Un altre
exercici de força complexitat serà el de completar el text sencer on hi falten
paraules significatives, noms de personatges, finals de frases, fragments
sencers, el final del conte... I l'elaboració d'un còmic.
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Activitat 23: "Lectura i
escriptura de textos literaris
prèviament memoritzats:
poemes, dites, cançons,
endevinalles..."

Duració: 2 sessions aprox. per
a cada text.

Espai: Aula

Descripció:
Dins del projecte "Anem a comprar" pot sorgir la necessitat d'elaborar un recull de
cançons, poemes, endevinalles, dites, referents al tema. Els alumnes poden estar
motivats per a memoritzar-ne alguns. En cas que sigui així, després que aquests
textos s'hagin treballat a nivell oral pot sorgir la necessitat d'escriure'ls i llegir-los. Això
pot passar en cas que es decideixi penjar-los en un mural i exposar-los als companys
de cicle i/o escola, per exemple. Fer això suposarà un treball previ d'elaboració del
text de forma col·lectiva, el pretext, tal com ja hem explicat.

Una vegada elaborat el pretext passarem a l'elaboració del text individual. I aquí és on
haurem de proposar diferents nivells de dificultat, que tot seguit exposarem.

a) Escriptura lliure del text després de l'elaboració del pretext. Si abans de
l'elaboració del pretext hem proposat als alumnes l'escriptura lliure del text, ja
treballat a nivell oral, podrem comparar els dos textos. Els canvis que
observem podrem atribuir-los al procés d'aprenentatge realitzat.

b) Prepararem un full amb el text escrit però amb buits, on ells han d'escriure les
paraules que faltin, de memòria, a partir de la lectura del text i del record del
text memoritzat. Després poden fer-se ells mateixos l'autocorrecció a partir
d'un model de text complert que tindran posteriorment a la seva disposició.

c) Aquest altre exercici pot ser similar a l'anterior (b), però ara en lloc d'escriure
les paraules lliurement, les tindran escrites a la pissarra desordenades, de
manera que les hauran de llegir i seleccionar la que creuen que va a cada
espai.

d) Podem proposar un altre exercici similar a l'anterior (c), però ara les paraules
estaran ordenades a la pissarra i les hauran d'escriure als buits corresponents,
mirant el model i llegint-lo.

e) Aquest altre exercici és similar a l'anterior, però ara no hi haurà la llista de
paraules ordenades a la pissarra sinó el text complert. Els alumnes hauran de
llegir els  dos textos, comparar-los i escriure la paraula que falta.

f) Ara podem fer el mateix però en lloc de tenir el text complert a la pissarra, la
qual cosa suposa un exercici de control ocular i d'atenció elevat, l'alumne
tindrà el text complert a la taula, al seu costat, per a poder-lo llegir més
fàcilment.

g) Ara podem fer el mateix que en l'exercici anterior, però ara a més hi haurà
l'adult al costat que li donarà els ajuts i suports que calguin en funció de les
dificultats que mostri.

A partir d'aquí encara podem abaixar més el nivell de dificultat, però ara haurem de
preparar un altre model de full:

a) Aquesta activitat estarà pensada per alumnes que mostren dificultats motrius i
els costa escriure les paraules, encara que sigui en lletra de pal. En aquest
cas el que farem és tenir escrites  les paraules en una banda del full per tal de
poder-les retallar i després llegir-les i enganxar-les al lloc corresponent. Es pot
fer amb ajut de l'adult o sense ajut, segons cada laumne, però en aquest cas
sense model.
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b) Ara podem realitzar l'activitat similar a l'anterior (a) però ara amb l'ajut del
model de la pissarra.

c) També podem abaixar una mica més el nivell proposant el mateix que
l'activitat anterior (b) però ara en lloc de mirar del model de la pissarra, el
model estarà al costat de l'alumne, a la seva taula.

d) Si encara hi ha dificultats podem reduir el text, treballant només a partir d'una
frase, del títol, o inclús d'una paraula, la paraula que sigui el nucli del significat
del text. En aquest cas podem proposar l'escriptura lliure de la paraula sense
model, a partir del model, o ordenar les lletres de la paraula amb model o
sense, amb l'ajut de l'adult o sense, segons cada alumne. En tot cas el que
haurem d'aconseguir és arribar a que l'alumne adquireixi un cer nivell d'èxit i
que se senti competent. Es tracta senzillament de situar-se a la zona de
desenvolupament potencial de l'alumne, que ja veiem que pot ser diferent en
cada cas, dins un mateix grup d'alumnes aparentment homogeni. Trobar
aquesta zona  suposa la supervisió del treball dels alumnes per tal de detectar
dificultats i bloquejos, i inclús per detectar avorriment, en cas que l'activitat
proposada sigui massa fàcil. En aquest cas el que caldrà és apujar el nivell de
dificultat.

Podem observar models a l'Annex 39.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem proposar els exercicis del segon model de full.
� 2n nivell: podem proposar les activitats d), e), f) i g) del primer model de full.
� 3r nivell: podem proposar les activitats a), b) i c) del primer model de full.
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Activitat 24: "Composició de
rodolins sobre productes "

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una activitat que pot ser divertida pels alumnes és jugar a inventar rodolins sobre els
productes que els agradin més. Es pot fer de forma individual, col·lectiva, en parelles
o en petit grup, segons el nivell de competència dels alumnes i el grau d'entrenament
en l'exercici de crear i inventar. Per començar podem mostrar alguns rodolins que
hagin fet altres alumnes o el propi professor. Com sempre, la presència de models
dóna elements per a la creació, ja que  podem imitar el model donat. Alguns rodolins
els proposaran alguns alumnes més competents o amb pràctica prèvia de creació de
rodolins. Altres rodolins els començarà un alumne i els acabarà un altre alumne o
entre varis...

Per exemple: rodolí sobre la "Llet ATO": "La llet ATO va bé pels ossos, si és que els
vols tenir molt grossos". I un rodolí sobre la "crema de xocolata Nocilla": "La Nocilla
està molt bona i si en menjo em faré tota una dona"... 

Després podem fer un mural amb tots els rodolins que haguem fet. L'elaboració del
mural pot fer-se atenent a diferents nivells de dificultat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: es  poden ordenar les paraules del rodolí a partir del model.
� 2n nivell: es copia el rodolí que se li ha adjudicat d'entre una llista de rodolins.
� 3r nivell: es fa la reescriptura del rodolí després de l'escriptura del pretext però

sense el model. Després s'utilitza el model per a fer l'autocorrecció.
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Activitat 25: "Inventar
endevinalles de productes "

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Podem procedir de la mateixa manera que en l'activitat anterior. Ara, però, en lloc de
fer rodolins intentarem crear un text amb l'objectiu que els companys endevinin de
quin producte es tracta. Per tant, a l'hora d'elaborar el contingut procurarem incloure
diferents pistes que informin sobre les característiques del producte. Com en els altres
textos, oferir models ens pot ajudar a imitar aquest tipus de text i a crear-ne amb
facilitat. Cal tenir en compte que la tendència dels alumnes és incloure el nom del
producte en el text, en l'endevinalla. Per això haurem d'insistir que no es pot incloure
el nom, ja que cal que els altres ho endevinin.

Per exemple: "És una fruita rodona que fa molt de suc i que s'assembla molt a la
mandarina" (taronja).
"És de color blanc, té molts granets petits aixafats i allargats. Es menja bullit, a la
cassola o a la cubana" (arròs).
"El fem servir per escriure. Cal fer-li punxa quan es gasta i es pot esborrar." (llapis)

Després podem fer un mural amb totes les endevinalles que haguem fet. L'elaboració
del mural pot fer-se atenent a diferents nivells de dificultat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: es  poden ordenar les paraules de l'endevinalla a partir del model.
� 2n nivell: es copia l'endevinalla que se li ha adjudicat d'entre una llista

d'endevinalles.
� 3r nivell: es fa la reescriptura de l'endevinalla després de l'escriptura del

pretext però sense el model. Després s'utilitza el model per a fer
l'autocorrecció.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS EXPOSITIUS:

Activitat 26: "Lectura guiada
de textos expositius sobre les
botigues"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Durant el desenvolupament del projecte caldrà buscar informació sobre les botigues.
Així, una de les fonts d'informació podran ser els llibres de text dels diferents nivells
de Primària, en els quals sovint hi podem trobar una unitat didàctica dedicada al
comerç i els diferents serveis que ofereixen les botigues. El nivell de competència en
lectura i escriptura dels alumnes segurament no permetrà, o a molt pocs, la seva
lectura de forma autònoma. Sí que podran, en canvi, practicar la lectura guiada.

Aquesta informació no procedirà només del llenguatge oral sinó que també pot
procedir del llenguatge escrit, que és diferent. La lectura d'un text escrit no suposarà
escoltar un text oral, i no suposarà per tant un exercici de comprensió oral, sinó que
suposarà escoltar un text escrit llegit per un expert, i serà, per tant, un exercici de
comprensió lectora. 

Seguint les orientacions que s'exposen al marc teòric, a l'apartat 2.2, la lectura guiada
es pot realitzar seguint la pauta per a la comprensió lectora, amb el treball sobre les
estratègies que cal posar en marxa abans de la lectura, durant la lectura i després de
la lectura.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: L'alumne encara no és autònom per a realitzar la lectura del text de

forma individual. Per això serà l'adult que ho faci en veu alta i segueixi la pauta
de comprensió lectora, plantejant als alumnes preguntes abans de la lectura,
durant la lectura i després de la lectura. En aquest nivell l'alumne segurament
tindrà dificultats per a respondre a les preguntes que se li formulin sobre el
text, sobretot a l'hora d'elaborar les seves pròpies hipòtesis sobre el contingut
del text. És per això que anirà bé que en els primers textos que es llegeixin
sigui l'adult qui respongui ell mateix les preguntes i que verbalitzi en veu alta
totes les seves reflexions que es faci sobre el text, els dubtes, les estratègies
que posa en marxa per resoldre'ls... El que farem és doncs, oferir models als
alumnes sobre quines estratègies es poden utilitzar. En els propers textos ja
podran, de mica en mica, agafar diferents nivells de responsabilitat
aconseguint així el traspàs del control de l'adult a l'alumne en la realització de
l'activitat. En aquest nivell anirà bé també seguir una pauta per a l'elaboració
d'hipòtesis de lectura, pauta que donarà pistes als alumnes per tal que puguin
respondre a les preguntes que se'ls proposen. (Veure Annex 34).

� 2n nivell: En aquest nivells els alumnes poden fer el mateix que en el nivell
anterior, però ara, segurament ja hauran observat molts models de l'adult
sobre com posar en marxa les diferents estratègies de lectura. Per això
segurament podran respondre a les preguntes de l'adult sense l'ajut de la
pauta per a l'elaboració d'hipòtesis.

� 3r nivell: Ara l'alumne es mostra força autònom, de manera que pot llegir ell
mateix el text i a continuació respondre a les preguntes de comprensió lectora
a partir de la pauta proposada.
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Activitat 27: "Elaboració de
mapes conceptuals sobre les
botigues"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una vegada hem llegit els diferents textos expositius que parlen sobre les botigues
haurem de poder extreure tota la informació que hem rebut, la interpretació del text.
Això ens hauria de permetre l'elaboració d'un resum, però també d'un mapa
conceptual on tots els conceptes que apareixen als textos estiguin organitzats i
jerarquitzats en un esquema de conjunt. Això ho podem fer entre tots, sobretot en els
primers textos que llegim ja que, com sempre, cal oferir models als alumnes de com
procedir per a l'elaboració d'un mapa conceptual. En aquest sentit pot anar molt bé
per al professor la lectura de dels articles següents:

Pérez Cabaní, M.L.: Los mapas conceptuales en el parvulario: un proceso de toma de
decisiones. Aula de Innovación educativa, nº 78 (p. 54-75)

Escaño, J. y Gil de la Serna, M.: El mapa conceptual. Un recurso para el alumno y el
profesor. Aula nº 14, mayo de 1993 (p.77-83)

López Facal, R.: Mapas conceptuales y enseñanza de las ciencias sociales. Aula nº 8,
noviembre de 1992 (p. 31-35)

Després de l'elaboració del mapa conceptual caldrà passar a la seva edició. Per a fer-
ho, podem procedir de diferents maneres, segons el nivell de competència dels
alumnes, com tot seguit veurem.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mapa conceptual, a la pissarra. A l'hora

d'editar-lo podem escriure les diferents paraules a l'ordinador (pot fer-ho
l'adult) i oferir-les als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural al lloc
corresponent a partir del model elaborat entre tots (el podem tenir escrit en un
full).  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una de les paraules del
mapa a l'ordinador, o bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar
les lletres de les paraules prèviament seccionades o bé escriure-les
manualment. Això ho podem fer amb model de la pissarra o al seu costat,
segons el nivell de competència de cada alumne.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la paraula sense el model. Aquest es podrà consultar posteriorment,
com a exercici d'autoavaluació i procedir de forma autònoma a la seva
correcció. Quan totes les paraules estiguin ja editades es pot procedir a
col·locar-les en el mapa conceptual que prepararem en un mural (només
l'esquema). Això ho podran fer els alumnes, en petit grup, i sense mirar el
model. Quan tots els alumnes hagin col·locat les seves paraules al mapa
podrem discutir entre tots si l'organització conceptual és correcta o no a partir
del mapa que havíem elaborar prèviament. Després podrem comprovar els
resultats a partir de la consulta del mapa anterior.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS PRESCRIPTIUS:

Activitat 28: "Lectura guiada
de les regles del joc d'una
joguina nova"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una de les botigues que podem haver visitat en la nostra sortida és la botiga de
joguines. I potser ens hauran regalat una joguina. O potser l'haurem comprat, després
de decidir entre tots quina joguina preferim, desitgem, i s'ajusta al nostre pressupost.
Caldrà discutir entre tots i arribar a un consens i fer un exercici de raonar les nostres
decisions per poder convèncer els altres d'allò que nosaltres pensem.

Quan ja tenim la joguina a la classe l'obrirem i provarem de jugar-hi. Però per a fer-ho
cal seguir unes normes de joc, que cal que tots coneguem. Com que els alumnes
encara no seran prou competents per a fer aquesta activitat de forma autònoma, serà
l'adult qui llegeixi les normes en veu alta i ells faran d'oïdors actius, com ja hem
explicat en altres activitats. En aquest cas també caldrà seguir la pauta de comprensió
lectora que ja coneixem.

Suposem que es tractés del joc del parxís, les diferents normes podrien ser:

� FINS QUE NO ET SURTI UN 5 ALS DAUS NO ES POT TREURE CAP FITXA
DE CASA.

� QUAN ARRIBES A UNA CASELLA ON JA HI HA UNA ALTRA FITXA
AQUESTA ES MATA I SE'N VA A CASA SEVA.

� QUAN MATES UNA FITXA D'UN COMPANY A CONTINUACIÓ POTS
COMPTAR 20 CASELLES AMB QUALSEVOL DE LES TEVES FITXES O
REPARTIR ELS PUNTS ENTRE FITXES DIFERENTS.

� SI LA CASELLA ON HI HA UNA FITXA D'UN COMPANY ESTÀ ACOLORIDA
LA FITXA NO ES PODRÀ MATAR. I PODREU ESTAR TOTS DOS A LA
MATEIXA CASELLA.

� SI A UNA CASELLA HI HA DUES FITXES D'UN MATEIX JUGADOR, AIXÒ
ÉS UNA BARRERA I NINGÚ NO POT PASSAR.

� SI UN JUGADOR NO POT AVANÇAR PERQUÈ HI HA UNA BARRERA, POT
CONTINUAR AVANÇANT AMB UNA ALTRA FITXA, SI LA TÉ. SI NO, NO
PODRÀ AVANÇAR.

�  SI ET SURT UN 6 CAL QUE OBRIS LA BARRERA, SI EN TENS.
� QUAN ARRIBES A CASA POTS AVANÇAR 10 CASELLES AMB LA FITXA

QUE VULGUIS. ET POTS REPARTIR ELS PUNTS ENTRE DIFERENTS
FITXES.

Després de llegir les instruccions podem provar de jugar-hi. Això ens ajudarà a posar
en pràctica les instruccions i a interpretar-les millor.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat podem seguir les mateixes pautes d'atenció a la diversitat que
hem proposat per a l'activitat nº 26 d'aquest mateix projecte.



116

Activitat 29: "Escriptura de les
normes de funcionament del
racó de la botiga"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a fer aquesta activitat podem seguir les mateixes orientacions que per a l'activitat
nº 33 del projecte "La meva escola", "Elaboració de les normes de comportament a
l'aula".

Activitat 30: "Lectura guiada
d'unes instruccions per
muntar una joguina nova"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Durant la visita a la botiga podem haver comprat una joguina o pot ser que ens l'hagin
regalat, com hem explicat a l'activitat 28. Però si en aquell cas es tractava de conèixer
les regles del joc, pot ser que es tracti d'un joc que, abans de jugar-hi calgui muntar-
lo. Per exemple, si es tractés del joc "Qui és qui?", les peces venen desmuntades i cal
preparar-ho tot bé abans de començar a jugar. En aquest cas també podem aprofitar
aquesta activitat per a treballar la lectura i l'escriptura de forma funcional. Com en tots
els casos de lectura guiada, procedirem de la mateixa manera, i a partir de la pauta
anirem interpretant el significat del text. Aquest procés el podem anar realitzant a
mesura que ho anem portant a la pràctica. És a dir, llegim el primer pas i el fem,
després el segon i ho fem... I així fins que acabem de muntar-lo.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat podem seguir les mateixes pautes d'atenció a la diversitat que
hem proposat per a l'activitat nº 26 d'aquest mateix projecte.
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Activitat 31: "Reconstrucció
d'unes instruccions d'ús
desordenades"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat es pot realitzar com a continuació de l'activitat anterior, per tal de
comprovar si els alumnes han entès el procés de preparació de la joguina abans de
començar a jugar. Seran les diferents instruccions que donarem als alumnes, que
preparerem en un full per a poder-les tallar, desordenar i després ordenar de nou,
amb model o sense, segons el nivell de competència dels alumnes. (Veure model a
l'Annex 40):

� PRIMER CAL SEPARAR TOTS ELS CARTRONETS.
� DESPRÉS POSAREM LES FOTOS PETITES DE COLOR BLAU ALS

PORTAFOTOS BLAUS.
� I LES FOTOS PETITES DE COLOR VERMELL ALS PORTAFOTOS

VERMELLS.
� I ARA POSAREM LES FOTOS GRANS EN UN MUNT.
� CADA JUGADOR TRIARÀ UNA FOTO DEL MUNT SENSE QUE LA VEGI

L'ALTRE JUGADOR.
� POSAREM LA FOTO QUE HEM TRIAT AL DAVANT DEL NOSTRE

PORTAFOTOS.
� ARA JA PODREM COMENÇAR A FER-NOS PREGUNTES PER ENDEVINAR

EL PERSONATGE DE L'ALTRE JUGADOR.
� A LES PREGUNTES NOMÉS ES POT RESPONDRE SÍ O NO.

Primer  realitzarem l'activitat de forma col·lectiva, a partir de les frases escrites en un
fomat més gran, per tal que es puguin visualitzar des de la rotllana o des de tota
l'aula. Podrem discutir entre tots quina va primer, per què, què hi diu a cada frase,
com sabem a quina tira de paper hi diu una determinada frase, i comparar les
estratègies de lectura que utilitzen els diferents alumnes. Aquest exercici és d'una
gran utilitat per a compartir, aprendre i ensenyar les diferents estratègies i arribar així
a que tots adquireixin les tres vies, logogràfica, alfabètica i ortogràfica, que suposa la
utilització de les dues vies anteriors de forma complementària.

Una vegada fet aquest exercici els donarem el full als alumnes per tal que facin ara
ells l'activitat. Ara ja podrem proposar diferents nivells de dificultat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: En un nivell més baix pot ser suficient la realització de l'activitat de

forma col·lectiva, ja que per alguns alumnes aquest raonament col·lectiu ja
haurà suposat un gran esforç cognitiu, que de moment, pot ser suficient.

� 2n nivell: L'alumne realitzarà l'activitat a partir del model de la pissarra, o del
costat de la taula, si cal. Inclús pot necessitar de l'adult per tal que l'ajudi a
raonar i prendre decisions. Podem abaixar encara més el nivell partint els
diferents  passos en dos trossos, de manera que la primera meitat es faci un
dia i l'altre meitat el dia següent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, sense model. Pot revisar la seva
activitat a partir d'un model que després podrà consultar, pugui descobrir els
propis errors i esmenar-los abans d'enganxar les tires de paper al full. Ja és
capaç de fer una autoavaluació de forma autònoma.
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 ACTIVITATS D'AUTOAVALUACIÓ: 

Descripció:
En acabar el projecte, tots els alumnes haurien de poder respondre, d'alguna manera,
al qüestionari d'autoavaluació, per tal que vagin prenent consciència del seu procés de
desenvolupament. Només així els podrem ajudar a ser protagonistes i responsables de
la construcció del coneixement.

No cal respondre totes les preguntes el mateix dia, i tampoc ho faran tots els alumnes
de la mateixa manera, però tots el poden respondre. Només caldrà anar variant els
diferents nivells d'ajut.

QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE "Anem a comprar"
Ho faig bé

jo sol
Ho faig

amb ajut
Sé identificar el nom del producte i per a què serveix en
les etiquetes treballades.
Sé escriure el nom del producte que em dicten.
Relaciono etiquetes de productes amb la seva explicació.
Sé classificar els noms dels productes que es venen a les
botigues treballades.
Sé distingir les etiquetes segons el seu idioma.
Sé classificar les etiquetes segons la lletra amb què
comença.
Sé classificar les etiquetes segons el tipus de lletra.
Conec el nom dels diferents suports materials de les
lletres.
Sé distingir, en una etiqueta coneguda, el nom del
producte i la marca comercial.
He comprat a les galeries comercials seguint la consigna
donada.
Segueixo les normes de funcionament per jugar a cada
botiga.
Sé copiar una frase de la carta que fem col·lectivament.
Sé fer hipòtesis davant d'un text que volem llegir.
Distingeixo el missatge explícit de l'implícit en un anunci
publicitari.
Relaciono l'eslògan amb el seu anunci.
Quan fem un poema, rodolí..., jo també tinc idees.
Sé escriure el text sense model després de fer el pretext
entre tots.
Sé llegir el text jo sol/a.
Sé posar una paraula al seu lloc en el mapa conceptual.
Entenc les instruccions que em llegeixen.
Sé ordenar les instruccions d'ús desordenades.
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Formes d'ajut:
� 1r nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a

respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després anirà marcant les respostes donades al
lloc corresponent, mentre el nen/a ho observa.  

� 2n nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a
respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després dirà al nen/a que ho marqui al lloc
corresponent. Pot fer-ho amb una creueta o un gomet de color diferent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. 
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PROJECTE  DE  TREBALL    "ANEM   EN  COTXE"

El desenvolupament d'aquest projecte suposa partir de la necessitat que tenen els
alumnes i el professor/a de conèixer el món dels transports que tenen al seu voltant, i
que coneixen molt bé, ja que quan van per la carretera amb la seva família poden
observar que hi ha unes normes que fan que no hi hagi accidents. Poden comprovar
com quan aquestes no es respecten és molt probable que aquests es produeixin.
Segurament que tots els alumnes hauran vist alguna vegada algun accident per la
carretera. Aquestes normes no es refereixen només a com circular per la carretera,
sinó també a com comportar-se dins el vehicle. I no només es referiran als conductors,
sinó també als vianants, ja que uns i altres han de conviure plegats, sobretot al centre
urbà.

Fer un treball de reflexió sobre els diferents tipus de vehicles, la seva utilitat, i les
normes per a usar-los de forma correcta constitueix un aprenentatge que forma part
del currículum, dins l'àrea de la descoberta de l'entorn social  i natural, encara que en
aquest cas ens centrem en l'entorn social. Fer això suposarà un treball d'educació vial,
un dels eixos transversals que el currículum proposa.

Fer aquestes activitats pot suposar la necessitat de resoldre un problema que entre
tots tenim plantejats. Així, evitarem que sigui l'adult el que s'avanci en la resolució del
problema, que ell ja coneix, i el dóni resolt abans de començar per tal que la vida a
l'aula sigui ordenada i pautada des del primer dia. Si fem això els alumnes perden
l'oportunitat d'estimular el seu pensament creatiu i la reflexió sobre les diverses
alternatives que sovint podem valorar abans de prendre una decisió. 
 
Treballar d'aquesta manera suposarà un exercici de tolerància, d'escoltar-se els uns
als altres, i també l'adult als alumnes. 

Abans de presentar les diferents activitats volem mostrar un índex amb les activitats
que es desenvoluparan a continuació:

Activitat d'avaluació inicial.

Activitats amb textos enumeratius:
Activitats amb llistes:
1. Llista de qüestions per a sol·licitar informació sobre el preu dels bitllets.
2. Llista de preus dels bitllets.
3. Llista de models de cotxes.

Activitats amb textos informatius:
4. Lectura i interpretació de l'horari de trens i d'autobusos.
5. Lectura i interpretació dels catàlegs de propaganda de cotxes.
6. Lectura i interpretació d'anuncis de cotxes.
7. Lectura guiada de notícies sobre accidents de cotxe.
8. Carta al diari sobre seguretat vial.
9. Carta a un ciclista per convidar-lo a explicar-nos coses sobre la bicicleta.
10. Entrevista al ciclista.
11. Elaboració del cartell de la festa de la bicicleta.
12. Elaboració del cartell de comunicació de l'arribada del circuit d'educació vial.
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Activitats amb textos literaris:
13. Reescriptura d'un poema sobre els cotxes.
14. Reescriptura d'un conte sobre educació vial.

Activitats amb textos expositius:
15. La bicicleta.
16. Mapa conceptual sobre la bicicleta.
17. Mapa conceptual sobre els cotxes.
18. Lectura guiada de la informació sobre els cotxes.
19. Dossier de vocabulari bàsic sobre els cotxes.

Activitats amb textos prescriptius:
20. Normes de circulació per a vianants.
21. Normes de circulació per a conductors.

Activitat d'autoavaluació.

A continuació presentem les diverses activitats, que, con ja hem dit, no seran una
proposta tancada sinó oberta i flexible, que pugui ajustar-se a les necessitats reals
dels alumnes de l'aula. Hem proposat una possible temporalització, on es parla de
sessions de classe, per les quals entenem una unitat de temps ininterromput dedicat a
una mateixa activitat, la durada de la qual pot ser variable, en funció de l'edat dels
alumnes i de les característiques de la pròpia activitat.

AVALUACIÓ INICIAL: Una vegada decidit que es volen  estudiar els cotxes i saber-ne
més coses, ens asseurem tots a la rotllana, i el professor/a pot mostrar als alumnes
imatges de revistes on apareguin anuncis de cotxes i demanarà als nens/es:

� Què és això?
� Per a què serveix?
� Hi ha alguna altra cosa que serveixi pel mateix?
� Quina diferència hi ha doncs, entre el cotxe i l'altre o els altres mitjans de

transport?

El professor/a prendrà nota de les respostes que cadascú doni. Acabada la sessió
anirem comentant el que cadascú ha dit i discutir les idees en les que hi hagi
desacord. Intentarem fer un mapa conceptual entre tots a partir de les diferents
respostes que ens vagin donant els alumnes i les alumnes. Es detectaran errors,
mancances d'informació... I segurament es veurà la necessitat de concretar quines
coses volem saber dels cotxes.

En una altra sessió els mostrarem notícies del diari que parlin dels accidents de cotxe
que cada setmana es produeixen a les carreteres. I els demanarem que ens expliquin
perquè creuen ells que passa això, que ens raonin les possibles causes. I seguirem
prenent nota de les respostes de cadascú. Per acabar, la mestra preguntarà, "creieu
que es podria fer alguna cosa per evitar que això passi?. 

Totes les respostes recollides ens serviran per completar el mapa conceptual que hem
començat a elaborar entre tots. Mapa que reflectirà els coneixements previs dels
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alumnes i les alumnes sobre el tema. I que ens donarà informació sobre el que ja
saben, el que genera dubtes i el que no saben i volen saber. A partir d'aquí podrem
proposar diferents tipus d'activitats, ajustades a les seves necessitats i a la ZDP de
cada alumne, a partir sempre de l'observació sistemàtica dels alumnes mentre
realitzen les diferents acitivtats proposades. A l'hora de l'avaluació sumativa podrem
comparar els resultats obtinguts amb els resultats de l'avaluació inicial i podrem
observar el progrés realitzat.

ACTIVITATS AMB TEXTOS ENUMERATIUS:

Activitats amb llistes:

Activitat 1: "Llista de
qüestions per a sol·licitar
informació sobre el preu dels
bitllets"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En una de les converses amb els nostres alumnes sobre els mitjans de transport
poden adonar-se que n'hi ha que cal pagar per usar-los i altres que no cal. No serà
difícil de posar-se d'acord que el que no  cal pagar és el cotxe o vehicle privat. En tots
els altres cal oferir diners a canvi pel servei de transport que una empresa està fent,
amb un professional que treballa i cal que guanyi un sou. 

Un cop tots hi estem d'acord pot sorgir la discusió del preu del transport a un lloc
determinat a través de diferents mitjans. O inclús en un mateix mitjà de transport, per
anar a diferents llocs. Quan ja tinguem la relació dels diferents preus podem fer
reflexionar als alumnes sobre quina creuen que pot ser la causa de les diferències
dels preus en els dos casos.

Per a realitzar aquesta activitat podrà ser necessari que els alumnes ens portin
diferents bitllets de transport. Si no n'aconsegueixen, pot sorgir la idea de trucar per
telèfon a l'empresa per tal de sol·licitar informació sobre aquest tema.

A partir d'aquí pot sorgir la idea de fer una relació de les preguntes que volem fer
quan truquem per telèfon. A l'hora de fer la trucada segurament caldrà que la realitzi
l'adult, encara que davant la presència dels alumnes, els quals hauran participat
activament en l'elaboració de les qüestions que volem saber. Entre elles es poden
trobar les següents:

� Bon dia (tarda...) és aquesta l'oficina d'informació de ......... ?
� Seria tan amable de dir-me el preu del bitllet per anar des de .........  fins a ......... ?
� I per anar des de ............... fins a .........?
� I  per arribar fins a ......... ?

I les mateixes preguntes les faríem a l'oficina de l'altre mitjà de transport amb el qual
volguessim comparar els preus.

L'elaboració del text el podem fer a través de diferents nivells de dificultat, tal i com es
van exposar a l'hora de la redacció d'una carta. De forma col·lectiva elaborarem el
pretext. Es tracta d'uns apunts per a  donar suport a una conversa oral, telefònica. No
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es tracta d'un text que hagi de sortir a l'exterior. Per això no serà necessària l'edició
del text de forma atractiva. Es tracta de decidir a qui volem trucar, amb quina finalitat,
què direm i com ho direm. És a dir, seguirem les diferents fases que hem proposat per
a l'elaboració de qualsevol text escrit. 

L'adult raonarà amb els alumnes totes les seves decisions. 

Per exemple, si el que volem fer és trucar a l'oficina d'informació de RENFE haurem
de pensar com podem aconseguir el número de telèfon: a la guia telefònica (que no
és res més que un altre tipus de llista i que podem ajudar a analitzar i descobrir  junt
amb els nostres alumnes. En aquest cas es tractarà d'una descoberta guiada, ja que
ells encara no tenen la suficient competència per a usar-la de forma autònoma; per
exemple, no saben encara l'alfabet, i no poden buscar la informació ordenada
alfabèticament...), trucant al telèfon d'informació (caldrà saber quines són les dades
que volem saber per a obtenir la informació que desitgem obtenir), consultant la
nostra agenda (en cas que sigui un número que ja haguen utilitzat anteriorment),
preguntant el número a algú que el sàpiga...

Procedirem de la mateixa manera en cas que desitgem conèixer el número de
l'empresa que realitza el servei d'autobusos d'una línia determinada.

Formes d'ajuda:
En aquest cas, com que es tracta d'una activitat de realització col·lectiva, el nivell de
dificultat vindrà marcat pel propi nivell de competència de l'alumne a l'hora de
proposar les diferents qüestions. El que procurarem és que tots els alumnes
entenguin la funcionalitat de la gestió que estem fent i l'objectiu que pretenem. Només
la seva comprensió els ajudarà a poder plantejar qüestions pertinents. A l'hora
d'escriure les diferents qüestions a la pissarra, pot fer-ho l'adult mateix, o l'alumne,
segons el nivell de competència de cada un. En cas que a un alumne no se li acudi
cap pregunta, podem ajudar-lo proposant-li dues preguntes, una de pertinent i l'altre
que no ho sigui, per tal que trïi la que consideri més adequada. Com sempre,
procurarem que raoni en veu alta la seva decisió, que podrà ser discutida
col·lectivament.

Com sempre, discutirem entre tots la correcció del text. I, finalment, els errors
d'ortografia arbitrària que no puguin descobrir els alumnes els comentarà l'adult. Ja
vam comentar que aquest factor ajuda a fixar de forma visual l'ortografia correcta de
les paraules, encara que calgui, en nivells posteriors, el coneixement de la norma.
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Activitat 2: "Llista de preus
dels bitllets"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A partir de l'elaboració de l'activitat anterior, ja estem en condicions d'elaborar la llista
de preus dels bitllets. Es tractarà ara de fer un mural on hi hagi, ben estructurada, tota
la informació que hem obtingut.

Per a fer-ho podem proposar l'elaboració col·lectiva de l'esquema, que caldrà omplir
posteriorment, amb les dades concretes. Com sempre, es tractarà de discutir entre
tots l'organització de les idees, en forma de mapa conceptual. Serà el pretext.
Després procedirem a la seva edició. Per això podem seguir les mateixes orientacions
que es donen a l'activitat 27 del projecte "Anem a comprar". En cas de la informació
on comparem els preus del mateix mitjà per a diferents recorreguts, pot ser
interessant afegir al mapa un esquema de l'itinerari, ja que ajudaria a veure la
distància. Podem fer un treball complementari de descobrir quin està "més lluny de",
"més a prop de", "per on es passa per anar a"... 

Després, un cop elaborat el mapa podem proposar als alumnes un exercici individual
on calgui completar les dades que manquen, a partir del model del pretext o a partir
de les dades originals que hem obtingut via telefònica. Tot dependrà del nivell de
competència de  l'alumne, com tot seguit exposarem. Podem veure, a l'Annex 41 un
exemple de fitxa de treball per tal de poder omplir les dades de forma individual.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell:  l'alumne realitza l'activitat amb el model del pretext al costat i, si cal,

amb el suport de l'adult, que l'ajudarà a seleccionar i buscar la informació que
necessita per a completar l'activitat. En el nivell més baix es podria suprimir
l'activitat individual, ja que el treball col·lectiu i el mural poden ser suficients, de
moment. 

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat a partir del pretext, que utilitzarà com a
model. Aquest pot ser de la pissarra o del mural que hem realitzat prèviament.

� 3r nivell: l'alumne realitza l'activitat sense consultar el pretext, només a partir
de la informació original que hem obtingut via telefònica.
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Activitat 3: "Llista de models
de cotxes"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una activitat molt engrescadora pels alumnes, que segurament sorgirà de forma
espontània, és comparar, comentar, explicar els diferents models de cotxe que tenen
cadascú. Així doncs, podem aprofitar aquesta situació per a treballar la llista dels
cotxes dels alumnes de la classe, que segurament serà molt variada.

Una cop cadascú hagi explicat quina és la marca i el model del seu cotxe, podem fer-
ne un llistat en el pretext col·lectiu, on cadascú sortirà a escriure el seu, a partir del
seu nivell de competència. Després podem elaborar un mural amb totes aquestes
dades. Per a realitzar-lo podem seguir les indicacions que es donen a l'activitat 27 del
projecte "Anem a comprar". 

Posteriorment, cada alumne pot realitzar un exercici individual sobre paper on expliqui
les dades del seu propi cotxe. Els diferents nivells de dificultat els comentarem a
continuació.  A l'Annex 42 podem veure un model d'exercici d'aquest tipus.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell:  l'alumne realitza l'activitat amb el model del pretext al costat i, si cal,

amb el suport de l'adult, que l'ajudarà a seleccionar i buscar la informació que
necessita per a completar l'activitat. En el nivell més baix es podria suprimir
l'activitat individual, ja que el treball col·lectiu i el mural poden ser suficients, de
moment. 

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat a partir del pretext, que utilitzarà com a
model. Aquest pot ser de la pissarra o del mural que hem realitzat prèviament.

� 3r nivell: l'alumne realitza l'activitat sense consultar el pretext, només a partir
de les dades que recordi a partir de les seves pròpies vivències i del treball
realitzat col·lectivament.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS INFORMATIUS:

Activitat 4: "Lectura i
interpretació de l'horari de
trens i d'autobusos"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per tal de conèixer els mitjans de transport pot sorgir la necessitat d'organitzar una
sortida per a visitar l'estació d'autobusos i de ferrocarril de la nostra localitat, en cas
que n'hi hagi. Si no és el cas, caldrà organitzar la sortida en autocar.

Quan visitem les diferents insal·lacions aprofitarem per a demanar un horari
d'autobusos i de tren per als desplaçaments més usuals.

En tornar a l'escola, farem una lectura guiada del text, de manera que l'adult anirà
explicant i raonant en veu alta tot el que hi diu al document, per tal d'interpretar-ho
entre tots. Es farà hipòtesis i les anirà comprovant davant la presència dels alumnes,
deixant que ells també participin. Per a facilitar la seva participació podem donar als
alumnes una fotocòpia ampliada del text, que els ajudarà a observar els detalls i a
llegir el que puguin. Per a fer aquesta activitat podrem seguir les orientacions sobre la
lectura guiada que es van donar a l'activitat 28 del projecte "La meva escola". També
podem utilitzar la guia per a fer hipòtesis que podem trobar a l'activitat 17 del projecte
"Anem a comprar".

En aquest tipus de text sortiran molt números, que indiquen les hores. Serà el
moment de comentar la forma de notació que s'utilitza per a indicar les hores. I pot ser
també una bona ocasió per iniciar el coneixement sobre el funcionament del rellotge.

Una vegada haguem interpretat el text, podem elaborar un mural entre tots on
s'indiqui la mateixa informació però explicada a la nostra manera. Per a l'elaboració
d'aquest mural podem seguir les mateixes indicacions que per a  l'activitat 27 del
projecte "Anem a comprar".

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins qe tots hi estem d'acord.
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Activitat 5: "Lectura i
interpretació dels catàlegs de
propaganda de cotxes"

Duració: 1-2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una altra activitat pot ser la recollida de catàlegs de propaganda de cotxes. Són
textos informatius que intenten presentar les característiques dels models que
s'ofereixen, amb il·lustracions molt atractives.

En aquest cas caldrà fer una lectura guiada, tal com s'indicava ja a l'activitat 4
d'aquest mateix projecte.

De la realització d'aquesta activitat sorgirà, segurament, la necessitat de conèixer
millor les parts del cotxe, el seu funcionament... Però aquest serà el tema d'una altra
activitat, corresponent a un text expositiu, que més endavant comentarem. De
moment serà el professor qui anirà comentant tot el que no entenguin, o bé
procedirem entre tots a elaborar el llistat del que no sabem sobre els cotxes i de tot
allò que volem saber.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins qe tots hi estem d'acord.
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Activitat 6: "Lectura i
interpretació d'anuncis de
cotxes"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els anuncis publicitaris de cotxes que apareixen a les revistes són un tipus de text
diferent dels catàlegs. També són informatius, però ara el que es pretén és incitar el
lector a la compra d'aquell vehicle.

En aquest cas farem també una lectura guiada de l'anunci, tal com vam procedir en
l'activitat 19 del projecte "Anem a comprar". El que farem és, doncs, un exercici de
reflexió col·lectiva sobre el missatge que conté l'anunci, tant l'explícit com l'implícit, a
partir del text i de la seva imatge, que sol ser molt suggerent i que sovint apel·la a
altres desitjos o necessitats dels éssers humans que no tenen molt a veure amb
l'elecció d'un cotxe de forma racional.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins qe tots hi estem d'acord.
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Activitat 7: "Lectura guiada de
notícies sobre accidents de
cotxe"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A la premsa local, per desgràcia, sovint apareixen notícies sobre accidents de cotxe.
Si agafem alguns d'aquests textos podrem realitzar una lectura guiada amb els
nostres alumnes. Com sempre, primer intentarem fer hipòtesis sobre el contingut del
text, a partir de les pistes que ens doni el text i seguirem les recomanacions sobre
lectura guiada que ja coneixem. Poden ser textuals o imatges, que sovint
acompanyen la notícia.

A partir d'aquí, intentarem esbrinar les causes de l'accident, que en els difernts casos
poden ser molt variades. Podem elaborar una llista de les més freqüents, que sovint
respondran a infraccions de la norma, tant pels conductors com per als vianants.

Després de comentar-les amb els alumnes podem proposar-los un exercici individual,
que graduarem en diferents nivells de dificultat, on hauran d'escriure unes quantes
causes d'accident i discriminar-les de les accions que difícilment provocaran un
accident. Podem veure exemples a l'Annex 43, tant per a vianants com per a
conductors, amb diferents nivells de dificultat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Els alumnes faran l'activitat a partir del full amb el text a sota. Caldrà

retallar primer les frases i després decidir, a partir del model correctament
escrit a la pissarra, on va cada una de les frases. Encara que sembli un treball
de còpia que permeti la construcció del coneixement, no és així, ja que un
alumne amb un nivell baix de competència lectora pot realitzar un treball, ara
encara rudimentari, d'anàlisi del text, a partir de diferents estratègies (fixar-se
en la primera lletra, en la primera paraula, en les primeres paraules, lectura de
la primera paraula... ).

� 2n nivell: Els alumnes realitzaran l'activitat sense el text al peu de la pàgina,
però a partir del model de la pissarra o de la seva taula, segons el nivell de
competència de l'alumne. Les frases que cal seleccionar de la pissarra, però,
estaran desordenades, de manera que caldrà llegir-les i decidir a quin apartat
cal escriure-les.

� 3r nivell: Els alumnes poden realitzar l'activitat sense model i després fer
l'autoavaluació a partir del model que consultaran posteriorment, de forma
autòoma i corregiran els seus errors, si en tenen.
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Activitat 8: "Carta al diari
sobre seguretat vial"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després d'haver analitzat les causes més freqüents dels accidents, tant pel que fa als
vianants com per als conductors, els alumnes poden haver descobert que a la seva
localitat hi manquen algunes mesures de seguretat per a evitar alguns accidents. Això
ho podrem descobrir després de fer una sortida per la localitat per tal d'analitzar com
és la nostra ciutat o el nostre poble.

A partir de totes les mancances observades podem decidir escriure una carta a la
premsa local per tal d'exposar l'opinió dels nens sobre aquest tema i les iniciatives
que se'ns acudeixin per a millorar la seguretat vial. 

La forma de construcció de la carta seguirà el mateix procés que es va seguir per a
l'activitat 16 del projecte "Anem a comprar".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: L'adult escriu el text mentre el nen/a dicta al professor el que ha

d'escriure, és a dir, fa el rol de secretari, ajudant.  
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,

a l'hora d'escriure les diferents paraules del text. Un altre subnivell de dificultat
pot ser que el nen/a elabori el text definitiu de forma individual a partir del
model del pretext elaborat de forma col·lectiva a la pissarra.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense el model del pretext i després explica a la
resta del grup el que ha escrit. També pot elaborar el pretext ell sol, discutir-lo
amb l'adult i després elaborar el text definitiu ell sol.
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Activitat 9: "Carta a un ciclista
per convidar-lo a explicar-nos
coses sobre la bicicleta"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els nostres alumnes habitualment són vianants, ja que els conductors són els adults.
Però hi ha un dels mitjans de transport que sí que poden conduir, i que sovint causa
accidents en els infants. És per això que cal coneìxer les normes de seguretat per
anar en bicicleta. 

Per a conèixer-les podem procedir de diferents maneres: una d'elles és preguntar als
pares, llegir les normes als manuals de conducció... i també preguntar a un ciclista tot
el que cal que coneguem. Per això pot sorgir la necessitat de convidar-ne un a la
nostra classe, si en coneixem algún. Per això caldrà prèviament escriure-li una carta,
que haurem d'elaborar entre tots.

Caldrà discutir entre tots el que li volem dir i com li ho direm per tal que accepti la
nostra invitació.

La forma de construcció de la carta seguirà el mateix procés que es va seguir per a
l'activitat 16 del projecte "Anem a comprar".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: L'adult escriu el text mentre el nen/a dicta al professor el que ha

d'escriure, és a dir, fa el rol de secretari, ajudant.  
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,

a l'hora d'escriure les diferents paraules del text. Un altre subnivell de dificultat
pot ser que el nen/a elabori el text definitiu de forma individual a partir del
model del pretext elaborat de forma col·lectiva a la pissarra.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense el model del pretext i després explica a la
resta del grup el que ha escrit. També pot elaborar el pretext ell sol, discutir-lo
amb l'adult i després elaborar el text definitiu ell sol.
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Activitat 10: "Entrevista al
ciclista"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de l'elaboració de la carta al ciclista ja podem estar en condicions de saber
què és el que volem saber sobre les bicicletes i les normes de seguretat vial. Però ara
cal sistematitzar totes les qüestions per tal que en el moment de l'entrevista no ens
deixem res.

El que podem fer és, doncs, decidir entre tots les preguntes que li volem fer.
Segurament caldrà classificar-les en temes. Per exemple:
� Quines normes de seguretat vial cal respectar?
� Quines són les parts de la biblicleta?
� Quin manteniment necessita una bicicleta?
� Què cal portar a la bibicleta per a fer una sortida?
� Com cal anar vestit?
................

Després caldrà editar les preguntes. Les podem repartir pels diferents alumnes, de
manera que cadascú n'escrigui una. Aquesta serà la pregunta que el dia de
l'entrevista haurà de formular al ciclista. La forma d'edició pot ser variada: a l'ordinador
o a mà, amb ajut o sense, segons el nivell de competència de l'alumne, com tot seguit
veurem.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: L'adult escriu el text mentre el nen/a dicta al professor el que ha

d'escriure, és a dir, fa el rol de secretari, ajudant.  
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar,

a l'hora d'escriure les diferents paraules del text. Un altre subnivell de dificultat
pot ser que el nen/a elabori el text definitiu de forma individual a partir del
model del pretext elaborat de forma col·lectiva a la pissarra.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense el model del pretext i després explica a la
resta del grup el que ha escrit. També pot elaborar el pretext ell sol, discutir-lo
amb l'adult i després elaborar el text definitiu ell sol.
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Activitat 11: "Elaboració del
cartell de la festa de la
bicicleta"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de la visita del ciclista els alumnes poden estar motivats per utilitzar la seva
bicicleta en les seves estones de lleure, en el cas dels alumnes de Parvulari. Però en
el cas dels alumnes més grans, en cas que en l'activitat hi estigui implicat tot el centre
(setmana cultural, desenvolupament de l'eix transversal d'educació vial...), poden
decidir venir a l'escola en bicicleta. O al menys, dedicar-hi un dia a viure la bicicleta.

Si és així, es pot organitzar una festa per a una data determinada. Per tal d'informar a
tota la comunitat escolar es poden elaborar uns cartells on s'explica el que se celebra,
quan se celebra i què farem per a celebrar-ho. 

Com sempre, entre tots decidirem què volem fer, per a què, per a qui, què hi direm i
com ho direm. I, com sempre, la presentació de models de diferents cartells ens pot
ajudar a tenir idees de com ho volem fer.

L'elaboració del cartell seguirà les mateixes indicacions que es van donar per a
l'activitat 21 del projecte "Anem a l'escola".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 12: "Elaboració del
cartell de comunicació de
l'arribada del circuit
d'educació vial"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A nivell de grup, de cicle o de centre pot sorgir la necessitat d'organitzar un circuit
d'educació vial al pati de l'escola o al pavelló poliesportiu, per exemple. Serà una
bona oportunitat per a poder practicar aquelles normes que es refereixen als
conductors i que nosaltres, com a vianants coneixem però no podem practicar. Aquest
simulacre els ajudarà a posar-se en el rol de conductors, i a preparar-se pel futur, que
com a ciclistes, no serà gaire llunyà.

Per tal d'informar a tota la comunitat escolar caldrà elaborar uns cartells on s'expliqui
què farem, quan ho farem, on ho farem i com ho farem. 

Entre tots decidirem què volem fer, per a què, per a qui, què hi direm i com ho direm.
I, com sempre, la presentació de models de diferents cartells ens pot ajudar a tenir
idees de com ho volem fer.

L'elaboració del cartell seguirà les mateixes indicacions que es van donar per a
l'activitat 21 del projecte "Anem a l'escola".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguint amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS LITERARIS:

Activitat 13: "Reescriptura d'un
poema sobre els cotxes"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Dins del projecte "Anem en cotxe" pot sorgir la necessitat d'elaborar un recull de
cançons, poemes, endevinalles, dites, referents al tema. Els alumnes poden estar
motivats per a memoritzar-ne alguns. En cas que sigui així, després que aquests
textos s'hagin treballat a nivell oral pot sorgir la necessitat d'escriure'ls i llegir-los. Això
pot passar en cas que es decideixi penjar-los en un mural i exposar-los als companys
de cicle i/o escola, per exemple. Fer això suposarà un treball previ d'elaboració del
text de forma col·lectiva, el pretext, tal com ja hem explicat.

Una vegada elaborat el pretext passarem a l'elaboració del text individual. I aquí és on
haurem de proposar diferents nivells de dificultat, que tot seguit exposarem.

h) Escriptura lliure del text després de l'elaboració del pretext. Si abans de
l'elaboració del pretext hem proposat als alumnes l'escriptura lliure del text, ja
treballat a nivell oral, podrem comparar els dos textos. Els canvis que
observem podrem atribuir-los al procés d'aprenentatge realitzat.

i) Prepararem un full amb el text escrit però amb buits, on ells han d'escriure les
paraules que faltin, de memòria, a partir de la lectura del text i del record del
text memoritzat. Després poden fer-se ells mateixos l'autocorrecció a partir
d'un model de text complert que tindran posteriorment a la seva disposició.

j) Aquest altre exercici pot ser similar a l'anterior (b), però ara en lloc d'escriure
les paraules lliurement, les tindran escrites a la pissarra però desordenades,
de manera que les hauran de llegir i seleccionar la que creuen que va a cada
espai.

k) Podem proposar un altre exercici similar a l'anterior (c), però ara les paraules
estaran ordenades a la pissarra i les hauran d'escriure als buits corresponents,
mirant el model i llegint-lo.

l) Aquest altre exercici és similar a l'anterior, però ara no hi haurà la llista de
paraules ordenades a la pissarra sinó el text complert. Els alumnes hauran de
llegir els  dos textos, comparar-los i escriure la paraula que falta.

m) Ara podem fer el mateix però en lloc de tenir el text complert a la pissarra, la
qual cosa suposa un exercici de control ocular i d'atenció elevat, l'alumne
tindrà el text complert a la taula, al seu costat, per a poder-lo llegir més
fàcilment.

n) Ara podem fer el mateix que en l'exercici anterior, però ara a més hi haurà
l'adult al costat que li donarà els ajuts i suports que calguin en funció de les
dificultats que mostri.

A partir d'aquí encara podem abaixar més el nivell de dificultat, però ara haurem de
preparar un altre model de full:

e) Aquesta activitat estarà pensada per alumnes que mostres dificultats motrius i
els costa escriure les paraules, encara que sigui en lletra de pal. En aquest
cas el que farem és tenir escrites  les paraules en una banda del full per tal de
poder-les retallar i després llegir-les i enganxar-les al lloc corresponent. Es pot
fer amb ajut de l'adult o sense ajut, segons cada laumne, però en aquest cas
sense model.

f) Ara podem realitzar l'activitat similar a l'anterior (a) però ara amb l'ajut del
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model de la pissarra.
g) També podem abaixar una mica més el nivell proposant el mateix que

l'activitat anterior (b) però ara en lloc de mirar del model de la pissarra, el
model estarà al costat de l'alumne, a la seva taula.

h) Si encara hi ha dificultats podem reduir el text, treballant només a partir d'una
frase, del títol, o inclús d'una paraula, la paraula que sigui el nucli del significat
del text. En aquest cas podem proposar l'escriptura lliure de la paraula sense
model, a partir del model, o ordenar les lletres de la paraula amb model o
sense, amb l'ajut de l'adult o sense, segons cada alumne. En tot cas el que
haurem d'aconseguir és arribar a que l'alumne adquireixi un cer nivell d'èxit i
que sense competent. Es tracta senzillament de situar-se a la zona de
desenvolupament potencial de l'alumne, que ja veiem que pot ser diferent en
cada cas, dins un mateix grup d'alumnes aparentment homogeni. Trobar
aquesta zona  suposa la supervisió del treball dels alunes per tal de detectar
dificultats i bloquejos, i inclús per detectar avorriment, en cas que l'activitat
proposada sigui massa fàcil. En aquest cas el que caldrà és apujar el nivell de
dificultat.

Podem observar un exemple d'un poema "Els cotxes" a l'Annex 44 (el poema sencer,
el poema per completar amb escriptura lliure, i el poema per completar a partir de les
paraules retallades).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem proposar els exercicis del segon model de full.
� 2n nivell: podem proposar les activitats d), e), f) i g) del primer model de full.
� 3r nivell: podem proposar les activitats a), b) i c) del primer model de full.
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Activitat 14: "Reescriptura d'un
conte sobre educació vial"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Els alumnes poden voler conèixer contes que parlin sobre cotxes. Si és així, els
podem explicar, a través de la lectura guiada, seguint les orientacions que ja
coneixem.

Una vegada treballat el conte i la comprensió lectora, estarem en condicions de poder
reescriure el conte, cadascú a partir del seu nivell de competència. Abans, però,
elaborarem el pretext de forma col·lectiva, com sempre. Després esborrarem el text i
deixarem que siguin ells mateixos qui facin el seu propi text, de forma individual.

Podem seguir també les orientacions que es donan a l'activitat 22 del projecte "Anem
a comprar". 

A l'hora de graduar l'activitat per a diferents nivells de dificultat podem seguir també
les orientacions que es donen a l'exercici 13 d'aquest mateix projecte.

Podem veure un exemple de conte sobre els cotxes a l'Annex 45. De fet, es tracta
d'un conte arranjat per a ser representat en forma de teatre. És per això que si els
alumnes ho desitgen es pot preparar la representació teatral per a la resta d'alumnes i
per als pares, familiars i professors.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem proposar els exercicis del segon model de full.
� 2n nivell: podem proposar les activitats d), e), f) i g) del primer model de full.
� 3r nivell: podem proposar les activitats a), b) i c) del primer model de full.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS EXPOSITIUS:

Activitat 15: "La bicicleta" Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de la visita del ciclista a la nostra escola pot ser el moment de recopilar tot
allò que hem après. Podem fer-ho de forma col·lectiva, a la pissarra. Serà el pretext.
En ell els alumnes hauran de recordar totes les respostes a l'entrevista que van fer al
ciclista. Després el que caldrà fer és ordenar-les per temes, en una estructura lògica,
que també decidirem entre tots.

Al final esborrarem el pretext i deixarem que cadascú escrigui el que recordi de tot allò
que hem dit, i el resultat mostrarà els diferents nivells de competència. Podem
acompanyar el text amb un dibuix de la bicicleta. 

Formes d'ajuda:
En aquest exercici el nivell de dificultat està ajustat automàticament, ja que cada
alumne escriurà el text a partir del que ell recordi i segons el seu nivell de
desenvolupament de la competència escrita, que caldrà respectar en tot moment.
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Activitat 16: "Mapa conceptual
sobre la bicicleta"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de realitzar l'activitat anterior, individual i lliure, sobre la bicicleta, pot sorgir la
necessitat de recollir, entre tots, de forma col·lectiva, en un mural o mapa conceptual
tot el que sabem sobre la bicicleta.

Com sempre, decidirem el contingut i la seva organització entre tots, a la pissarra. Cal
veure com organitzem la informació en una estructura lògica i ordenada. En aquest
sentit podem seguir les orientacions que es van donar per a l'activitat 27 del projecte
"Anem a comprar".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mapa conceptual, a la pissarra. A l'hora

d'editar-lo podem escriure les diferents paraules a l'ordinador (pot fer-ho
l'adult) i oferir-les als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural al lloc
corresponent a partir del model elaborat entre tots (el podem tenir escrit en un
full).  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una de les paraules del
mapa a l'ordinador, o bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar
les lletres de les paraules prèviament seccionades o bé escriure-les
manualment. Això ho podem fer amb model de la pissarra o al seu costat,
segons el nivell de competència de cada alumne.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la paraula que hagi d'escriure sense mirar el model. Aquest es podrà
consultar posteriorment, com a exercici d'autoavaluació i procedir de forma
autònoma a la seva correcció. Quan totes les paraules estiguin ja editades es
pot procedir a col·locar-les en el mapa conceptual que prepararem en un mural
(només l'esquema). Això ho podran fer els alumnes, en petit grup, i sense
mirar el model. Quan tots els alumnes hagin col·locat les seves paraules al
mapa podrem discutir entre tots si l'organització conceptual és correcta o no a
partir del mapa que havíem elaborar prèviament. Després podrem comprovar
els resultats a partir de la consulta al mapa anterior.
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Activitat 17: "Mapa conceptual
sobre els cotxes"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de realitzar les diferents activitats proposades sobre els cotxes, pot sorgir la
necessitat de recollir, entre tots, de forma col·lectiva, en un mural o mapa conceptual
tot el que sabem sobre els cotxes.

Com sempre, decidirem el contingut i la seva organització entr tots, a la pissarra. Cal
veure com organitzem la informació en una estructura lògica i ordenada. En aquest
sentit podem seguir les orientacions que es van donar per a l'activitat 27 del projecte
"Anem a comprar".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mapa conceptual, a la pissarra. A l'hora

d'editar-lo podem escriure les diferents paraules a l'ordinador (pot fer-ho
l'adult) i oferir-les als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural al lloc
corresponent a partir del model elaborat entre tots (el podem tenir escrit en un
full).  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una de les paraules del
mapa a l'ordinador, o bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar
les lletres de les paraules prèviament seccionades o bé escriure-les
manualment. Això ho podem fer amb model de la pissarra o al seu costat,
segons el nivell de competència de cada alumne.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la paraula que hagi d'escriure sense mirar el model. Aquest es podrà
consultar posteriorment, com a exercici d'autoavaluació i procedir de forma
autònoma a la seva correcció. Quan totes les paraules estiguin ja editades es
pot procedir a col·locar-les en el mapa conceptual que prepararem en un mural
(només l'esquema). Això ho podran fer els alumnes, en petit grup, i sense
mirar el model. Quan tots els alumnes hagin col·locat les seves paraules al
mapa podrem discutir entre tots si l'organització conceptual és correcta o no a
partir del mapa que havíem elaborar prèviament. Després podrem comprovar
els resultats a partir de la consulta al mapa anterior.
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Activitat 18: "Lectura guiada
de la informació sobre els
cotxes"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a poder elaborar el mapa conceptual sobre els cotxes haurem hagut de buscar
informació en diferents fonts, seguint les diferents fases del projecte. Però la lectura
de la informació que aquesta ens proporcioni segurament no podrà ser llegida
directament pels alumnes. Caldrà doncs la lectura guiada a través de l'adult.

Per a fer aquesta activitat podrem seguir les orientacions sobre la lectura guiada que
es van donar a l'activitat 28 del projecte "La meva escola". També podem utilitzar la
guia per a fer hipòtesis que podem trobar a l'activitat 17 del projecte "Anem a
comprar".

Després de fer la lectura i la comprensió lectora podem anar elaborant la llista de les
parts del cotxe i marcant en quin punt s'explica cada una. Aquest treball ens facilitarà
la posterior elaboració d'un dossier col·lectiu on s'expliqui el vocabulari bàsic sobre els
cotxes. Aquesta activitat la desenvoluparem properament.
 
Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins qe tots hi estem d'acord.
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Activitat 19: "Dossier de
vocabulari bàsic sobre els
cotxes"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com hem comentat a l'activitat anterior, després de la lectura guiada dels documents
que ens informen de com són els cotxes, haurà sorgit la necessitat de fer un recull de
la infrmació que considerem pertinent per a respondre a les preguntes sobre el que
volem saber dels cotxes.

Un cop hem localitzat la informació, caldrà elaborar un dossier on aquesta estigui ben
estructurada i ordenada per a poder-la consultar quan ho desitgem.

Per a fer-ho podem distribuir la feina entre tots. Caldrà decidir de forma col·lectiva
quina pot ser la millora manera de fer-ho. Per exemple, de forma individual, que
cadascú s'encarregui d'escriure una definició/explicació d'una part del cotxe. També
podem fer-ho per parelles, de manera que un dicti i l'altre escrigui, i després es
canviïn els rols. 

La forma d'edició també pot ser variada. Podem fer-ho a l'ordinador, de manera que
tots conservem el mateix format, o deixant que cadascú o cada parella decideixi el
seu propi format. Pot ser també retallant les lletres en revistes per a escriure el nom
de la paraula o part del cotxe que explicarem i després escrivim la definició a mà.
Haurem de decidir si ho farem en llapis, en retoladors... Quan tots hagin acabat caldrà
enquadernar el treball per ajuntar les aportacions de tots. Després posarem el dossier
a la biblioteca per a la consulta lliure.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult o un company més expert mentre el nen/a dóna les

ordres verbals del que ha de fer. L'adult o company li fa raonar les seves
decisions. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult o company més expert, que el
guia, l'orienta i el fa raonar.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS PRESCRIPTIUS:

Activitat 20: "Normes de
circulació per a vianants"

Duració: 4-5 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A l'hora de conviure vianants amb conductors cal tenir en compte que hi ha normes
que van dirigides a uns o a altres. Això no vol dir que no sigui convenient que uns i
altres les coneguin totes, però sí que a l'hora de respectar-les caldrà distinguir a qui
es dirigeixen.

Aquest és el cas, per exemple, del semàfor. Els alumnes veuran que al carrer hi ha
dos tipus de semàfors, un que té tres colors, que mira a la calçada i que té els llums
rodons. L'laltre, en canvi, mira a la vorera, té només dos colors amb llums quadrats
que a més, tenen el dibuix d'una persona que camina (en cas del llum verd) i d'una
persona aturada (en el cas del llum vermell). Una vegada feta aquesta distinció, quan
anem pel carrer, caldrà saber interpretar el semàfor que ens correspongui, a més de
distingir-los. I després respectar-lo.

Hi ha també altres normes que entre tots podem recollir. Entre elles podríem destacar
les següents:

� Els vianants van per la vorera i els vehicles van per la calçada.
� Amb el semàfor de color verd passarem, mentre que amb semàfor de color

vermell pararem.
� Pujarem i baixarem del cotxe per la porta que dóna a la vorera, i amb el cotxe

parat.
� No traurem els braços ni el cap per la finestra.
� No jugarem a pilota pel carrer.
� Per travessar, si no hi ha ni semàfor ni guàrdia, mirarem amunt, avall i amunt

abans de passar.

Totes aquestes normes recollides es poden editar en forma de mural i penjar-lo a la
paret. Si és així podem procedir tal com s'indica a l'activitat 27 del projecte "Anem a
comprar", on s'explica el procés d'elaboració dels mapes conceptuals, però que
serveix també per a l'elaboració de qualsevol altre mural.

A partir del recull de normes per a vianants podem preparar unes activitats individuals
sobre paper, a partir de les quals es poden oferir diferents nivells de dificultat, com
explicarem a continuació. A l'Annex 46 podem veure una exemple per a cada una de
les normes que hem anomenat. 

Cal dir que, abans d'oferir a l'alumne el full de treball individual, primer cal resoldre
l'activitat de forma col·lectiva, a la pissarra. Posteriorment esborrarem el text i
passarem a oferir els diferents nivells d'ajut, com veurem tot seguit.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Amb l'ajut de l'adult, l'alumne tindrà el model de l'activitat resolta a la

pissarra o al seu costat, segons el nivell de competència i caldrà discriminar
quina és la paraula que falta. Les paraules les tindrà al peu del full impreses i
caldrà retallar-les prèviament per a poder-les seleccionar i col·locar al lloc
corresponent.



144

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat però a partir del model que pot observar a
la pissarra o bé al mural prèviament realitzat. Un nivell més baix que aquest és
deixar que l'alumne observi a la pissarra la llista de paraules que cal col·locar
als diferents espais, encara que desordenades. Caldrà fer un esforç de
discriminació utilitzant l'estratègia de lectura que coneguin, i discutint en
parelles, si cal, quina és la paraula que cal triar. Es pot fer això mateix també
amb l'ajut de l'adult que estimularà i guiarà el raonament.

� 3r nivell: L'alumne resol l'activitat sense model, a partir de la lectura de la
norma i del seu coneixement que li ha possibilitat tot el treball previ. Podrà
consultar, posteriorment el mural que ja s'havia elaborat per tal de fer la seva
pròpia autoavaluació i esmenar els possibles errors.
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Activitat 21: "Normes de
circulació per conductors"

Duració: 8-10 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat serà similar a l'activitat anterior, però ara en lloc de referir-nos a les
normes per a vianants ens referirem als conductors. De normes per a conductors n'hi
ha de mots tipus. Podem intentar, en primer lloc, recollir els coneixements previs dels
alumnes sobre aquest tema. Per això podem asseure'ns en rotllana i deixar que ells
expliquin les normes que coneixen o que els han explicat els pares quan van en cotxe
per la carretera. Entre tots discutirem si són correctes o no.

Després serà el moment d'afegir-ne de noves que hagin sortit en el diàleg col·lectiu.
En aquet sentit pot ser molt interessant tenir a mà un joc de senyals de trànsit que es
troba al mercat. Podem classificar els diferents senyals segons siguin de perill, de
prohibició, d'obligació o d'informació. Podem dedicar vàries sessions a la identificació i
comentari de cada un dels grups de senyals. Moltes d'elles són fàcils d'interpretar una
vegada s'ha interioritzat el significat de la forma i del color per reconèixer el grup al
qual correspon.

Una vegada els alumnes estiguin familiaritzats amb els diferents senyals podem
presentar-los unes activitats sobre paper on cal que comentin el significat del senyal
que hi hagi dibuixat. A l'Annex  47 podem veure unes mostres d'activitats amb senyals
de perill i de prohibició. 

Podem editar també un mural  amb el dibuix de diferents senyals i penjar-lo a la paret.
Cada alumne pot dibuixar-ne una a partir del model que se li oferirà i a sota editar el
text a mà o a l'ordinador i després enganxar-ho al mural.

Cal dir que, abans d'oferir a l'alumne el full de treball individual, primer cal resoldre
l'activitat de forma col·lectiva, a la pissarra. Posteriorment esborrarem el text i
passarem a oferir els diferents nivells d'ajut, com veurem tot seguit.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Amb l'ajut de l'adult, l'alumne tindrà el model de l'activitat resolta a la

pissarra o al seu costat, segons el nivell de competència i caldrà discriminar
quina és la paraula que falta. Les frases les podrà tenir impreses a banda.
Caldrà retallar-les prèviament per a poder-les seleccionar i col·locar al lloc
corresponent.

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat però a partir del model que pot observar a
la pissarra o bé al mural prèviament realitzat. Un nivell més baix que aquest és
deixar que l'alumne observi a la pissarra el text que correspon a cada senyal.
Caldrà fer un esforç de discriminació utilitzant l'estratègia de lectura que
coneguin, i discutir en parelles, si cal, quina és el text adequat. Es pot fer això
mateix també amb l'ajut de l'adult que estimularà i guiarà el raonament.

� 3r nivell: L'alumne resol l'activitat sense model, a partir del coneixement que li
ha possibilitat tot el treball previ. Podrà consultar, posteriorment el mural que ja
s'havia elaborat per tal de fer la seva pròpia autoavaluació i esmenar els
possibles errors.
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ACTIVITATS D'AUTOAVALUACIÓ: 

Descripció: En acabar el projecte, tots els alumnes haurien de poder respondre,
d'alguna manera, al qüestionari d'autoavaluació, per tal que vagin prenent consciència
del procés de desenvolupament. Només així els podrem ajudar a ser els protagonistes
i responsables de la construcció del coneixement.

No cal respondre totes les preguntes el mateix dia, i tampoc ho faran tots els alumnes
de la mateixa manera, però tots el poden respondre. Només caldrà anar variant els
diferents nivells d'ajut.

QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE "Anem en cotxe?"
Ho faig bé jo

sol
Ho faig amb

ajut
Sé què he de preguntar per a demanar informació
per telèfon.
Participo en l'elaboració de mapes conceptuals.
Sé explicar com és el meu cotxe.
Participo en la lectura guiada dels textos.
Participo en la interpretació col·lectiva d'anuncis de
cotxes.
Participo en l'elaboració d'una carta.
Sé fer la meva pregunta al ciclista.
Participo en l'elaboració de cartells.
Sé reescriure un poema o un conte a la meva
manera.
Sé explicar per escrit tot el que sé sobre els cotxes
o sobre la bicicleta.
Participo en l'elaboració del dossier de vocabulari.
Conec les normes de circulació per a vianants.
Distingeixo el semàfor dels vehicles del dels
vianants.
Conec el significat dells llums del semàfor.
Distingeixo els senyals de prohibició, de perill,
obligació i d'informació.
Sé interpretar alguns senyals de perill.
Sé interpretar alguns senyals de prohibició.
Sé llegir textos senzills jo sol/a.
Sé posar una paraula al seu lloc en el mapa
conceptual.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a

respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després anirà marcant les respostes donades al
lloc corresponent, mentre el nen/a ho observa.  

� 2n nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a
respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després dirà al nen/a que ho marqui al lloc
corresponent. Pot fer-ho amb una creueta o un gomet de color diferent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. 
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PROJECTE  DE TREBALL   "DESCOBRIM  EL  DIARI"

El desenvolupament d'aquest projecte suposa partir de la necessitat que tenen els
alumnes i el professor/a de conèixer el món que tenen al seu voltant, i que coneixen
molt bé, ja que vivim a la societat de la informació, i el nostre món és ple de missatges
tant orals com escrits. En aquest cas ens dedicarem a la informació escrita que ens
arriba a través dels diaris. Segurament que tots els alumnes sabran identificar un diari
entre altres textos escrits. Però a l'hora d'edentificar els diferents elements que conté i
identificar el seu significat potser trobaran algunes dificultats. Aquest projecte doncs,
ena ajudarà a comprendre el contingut d'un diari.

Farem un treball de comparació amb les altres tipologies, segons la seva funcionalitat i
també aprendrem a distingir entre els diferents textos que pertanyen a la mateixa
tipologia, els textos informatius, treball que abarca molts dels continguts de l'àrea de la
descoberta de l'entorn social.

Una vegada descoberta la funcionalitat del diari i els elements que el componen
podem decidir elaborar-ne un a nivell d'aula, de cicle, de centre... on es publiquin
notícies que els siguin properes. Fer això suposarà un conjunt de presa de decisions
que haurem de resoldre entre tots, de forma col·lectiva. Només així els donarem
l'oportunitat d'estimular el seu pensament creatiu i la reflexió sobre les diverses
alternatives que sovint podem valorar abans de prendre una decisió. Treballar
d'aquesta manera suposarà un exercici de tolerància, d'escoltar-se els uns als altres, i
també l'adult als alumnes. 

Abans de presentar les diferents activitats volem mostrar un índex amb les activitats
que es desenvoluparan a continuació:

Activitat d'avaluació inicial.

Activitats amb textos enumeratius:
1. Llistat de diferents diaris que hem identificat.
2. Coneguem les seccions del diari.
3. Vocabulari sobre el diari. 

Activitats amb textos informatius:
4. Identificació de dades de la portada d'un diari.
5. Lectura i interpretació guiada d'una  notícia.
6. Narració d'una notícia prèviament llegida i comentada a partir de la fotografia.
7. Identificació del format d'una notícia.
8. Escriptura del titular d'una notícia prèviament comentada.
9. Escriptura d'una notícia prèviament comentada,  a partir del titular.
10. Classificació de titulars de notícies en funció de les diferents seccions del diari.
11. Relacionar diferents titulars de notícies amb diferents notícies.
12. Seleccionar un titular per a una determinada notícia entre vàries opcions.
13. Comentari d'un anunci del diari.
14. Carta al director del diari.
15. Escriptura de peus de foto.
16. Elaboració d'un anunci al diari de l'escola per a la festa de final de curs.
17. Elaboració d'una revista escolar.
18. Recull de notícies de l'escola.
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19. Ressenya sobre pel·lícules, contes... .

Activitats amb textos literaris:
20. Reescriptura de poemes, cançons, contes... de qualsevol altre projecte per a

publicar-los a la revista escolar.

Activitats amb textos expositius:
21. Mapes conceptuals sobre diferents temes.
22. Ressenya sobre un tema.
23. Ressenya sobre una sortida.

Activitats amb textos prescriptius:
24. Recepta de cuina.
25. Com es fa un...?.

Activitat d'autoavaluació.

A continuació presentem les diverses activitats, que, com ja hem dit, no seran una
proposta tancada sinó oberta i flexible, que pugui ajustar-se a les necessitats reals
dels alumnes de l'aula. Hem proposat una possible temporalització, on es parla de
sessions de classe, per les quals entenem una unitat de temps ininterromput dedicat a
una mateixa activitat, la durada de la qual pot ser variable, en funció de l'edat dels
alumnes i de les característiques de la pròpia activitat.

AVALUACIÓ INICIAL: Una vegada decidit que volem saber més coses dels diaris,
ens asseurem tots a la rotllana, i el professor/a pot recordar als alumnes que quan van
realitzar el projecte "Anem a comprar", a l'activitat d'avaluació inicial van recollir molts
tipus de textos que portaven lletres. Llavors es van dedicar a estudiar els anuncis
publicitaris que van trobar a les revistes i es van guardar la resta de textos. En cas que
no s'hagués desenvolupat amb anterioritat aquest projecte ho podem fer ara. Així
doncs, els demanarem que classifiquin tots els textos que porten en diferents grups,
segons el seu propi criteri, encara que cal que es posin d'acord. Una vegada feta la
classificació hauran de justificar perquè creuen que van al mateix grup. Una vegada
tots hi estem d'acord posarem noms als diferents grups: cartes, propaganda, cartells,
contes, revistes, diaris, llibres, envasos, bosses... 

Una vegada feta la classificació ens dedicarem als diaris i intentarem distingir el seu
format, és a dir, quines característiques tenen en comú tots els diferents diaris per a
poder-los identificar com a tals.

El professor/a prendrà nota de les respostes que cadascú doni. Acabada la sessió
anirem comentant les respostes que cadascú ha donat i potser alguns alumnes no
estaran d'acord amb algunes de les respostes. Quan es produeixin dubtes i discusions
el que farem és observar els diferents exemplars de diaris i esbrinar si la característica
de la qual parlem es troba en tots els exemplars o només en un. Si és comuna podem
considerar que pertany al format d'aquest tipus de text. Per això és important que si els
alumnes no han portat gran varietat de diaris es completi amb l'aportació de més
exemplars per part de l'adult.
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En tot cas tot seguit exposem un possible llistat de caracterísitiques formals dels
diaris, que podem utilitzar per ajudar a completar la que s'hagi elaborat de forma
col·lectiva. Es tractarà de fer raonar si algunes de les característiques que apareixen a
la llista, que ells no han detectat, són pertinents o no i raonar-ho:

� Text en prosa.
� Disposició del text en forma de columna.
� Format de paper característic: paper rústic, reciclat, gran format, pàgines no

grapades...
� Ús d'índex per aproximar-se al contingut: titulars, paraules en gran format que

interessa destacar, fotografies, imatges... 
� Portada: amb el títol del diari, la data, el preu, el nom del director, la periodicitat de

la publicació, adreça web del diari, el tiratge, el nº de la publicació... (a
l'encapçalament), el sumari amb les diferents seccions, anuncis publicitaris,
anticipació d'algunes de les informacions que s'ampliaran a l'interior amb indicació
de la pàgina... 

� Normalment el text és en blanc i negre, encara que poden incloure alguns
elements de color.

� Hi trobem diferents seccions com ara: farmàcies de guàrdia, programació de TV,
agenda cultural, anuncis classificats, esports, ofertes de treball, actualitat, cartes al
director, el temps, opinió, economia, espectacles, passatemps, motor, notícies per
comarques... Cal tenir en compte que cada diari elabora les seccions al seu estil
propi, segons el tipus de públic al qual va dirigit o l'àmbit al qual es distribueix.

A partir d'aquí podrem proposar diferents tipus d'activitats, ajustades a les seves
necessitats i a la ZDP de cada alumne, a partir sempre de l'observació sistemàtica dels
alumnes mentre realitzen les diferents acitivtats proposades. A l'hora de l'avaluació
sumativa podrem comparar els resultats obtinguts amb els resultats de l'avaluació
inicial i podrem observar el progrés realitzat.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS ENUMERATIUS:

Activitats amb llistes:

Activitat 1: "Llistat de diferents
diaris que hem identificat"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a fer l'activitat d'avaluació inicial haurem recollit molts diaris diferents. Primer
deixarem que els observin i els manipulin lliurement. És possible que alguns alumnes
proposin classificar els diaris que s'assemblen, que segurament seran els diferents
exemplars que pertanyen a la mateixa publicació. Es tractarà d'un intent de
classificació, que nosaltres podem estimular. Així doncs, podem intentar distingir-los
pel seu nom, fer-ne un llistat i identificar l'idioma en el qual estan escrits. Un cop fet
això podem deixar-los exposats al racó de l'entorn social mentre duri el projecte. Els
alumnes els podran fullejar i manipular per tal de comprovar els coneixements que es
vagin construint de forma col·lectiva.

Formes d'ajuda:
En aquest cas, com que es tracta d'una activitat de realització col·lectiva, el nivell de
dificultat vindrà marcat pel propi nivell de competència de l'alumne a l'hora de
proposar les diferents qüestions. El que procurarem és que tots els alumnes
entenguin la funcionalitat de la tasca i l'objectiu que pretenem. Només la seva
comprensió els ajudarà a proposar-se un objectiu de lectura, descobrir el nom del
diari, i utilitzar els índex que ens dóna el propi text per a descobrir-lo. En aquest cas
hauran pogut deduir amb facilitat que el nom del diari apareix sempre a la portada (la
primera pàgina), a la part de dalt i en lletres molt grans. 

Les formes d'ajuda, en aquet cas, es concretaran a l'hora d'ajudar l'alume a raonar les
seves respostes, a plantejar-se l'objectiu de lectura, a detectar els índex que li donin
pistes per a trobar la informació que busca en el text (el nom del diari, l'idioma..).
També procurarem que raoni en veu alta les seves respostes i que aquestes puguin
ser discutides en el grup, ja que, com hem dit, el conflicte cognitiu i el raonament en
veu alta ajuden al desenvolupament de les habilitats metacognitives, a la reflexió
sobre el  propi procés de coneixement.

Per acabar l'activitat podem editar els diferents cartells dels noms dels diaris i l'idioma
a partir de diferents opcions: fer-ho a l'ordinador o de forma manual, amb diferents
tipus d'ajuts, que aniran dels del dictat per part dels alumnes al mestre, fins a
l'escriptura de forma individual, passant per l'escriptura en parelles, amb model o
sense model, l'escriptura del nom a partir del nom trossejat i que només calgui
ordenar-lo, o l'escriptura a partir de les lletres de composar, amb model o sense... Per
això cal conèixer el nivell de competència escrita de ls alumnes i poder seleccionar el
nivell de dificultat que s'ajusti a la ZDP de cada alumne en aquesta tasca concreta.
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Activitat 2: "Coneguem les
seccions del diari"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En l'exercici anterior els alumnes havien hagut d'observar el títol i l'idioma de cada un
dels diferents diaris. Ara anirem una mica més lluny i intentarem obrir el diari i
identificar els diferents apartats de què parla cada un. Aquests apartats veurem que
es repeteixen en els diferents números de cada un, de manera que l'estructura de
cada diari es manté sempre amb poques variacions. Aquesta estructura segurament
serà diferent en altres diaris, de manera que podrem identificar les diferents seccions
que tracta cada un, seccions que les podem trobar també en el sumari, que veurem a
la primera pàgina.

Per això, oferirem als alumnes un quadre com el següent on es proposa la
comparació del sumari de dos diaris dieferents:

A partir d'aquí podem reflexionar de forma col·lectiva quines seccions es repeteixen
en la majoria de diaris i les que són propies d'un diari. Podem intentar trobar les
possibles raons que fan que un diari es dediqui més a unes seccions que a unes
altres, depenent potser del tipus de públic a qui va dirigit.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Podem fer l'activitat de forma col·lectiva, de manera que sigui l'adult

que tingui la principal responsabilitat, mentre que els alumnes col·laborin
raonant i reflexionant junt amb l'adult, que els guiarà en aquest procés.

� 2n nivell: podem fer l'activitat per parelles o per petits grups, de manera que
entre ells puguin discutir i reflexionar de forma col·lectiva. L'adult vetllarà
perquè no es creen bloquejos i si es produeixen donarà pistes i ajuts per
ajudar a prendre decisions compartides.

� 3r nivell: l'activitat  la farà l'alumne de forma individual en un full de treball
prèviament preparat (veure Annex 48).

   SECCIONS DEL DIARI                SECCIONS DEL DIARI
.................................................           .................................................

�                                                       �
�                                                       �
�                                                       �
�                                                       �
�                                                       �
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Activitat 3: "Vocabulari sobre
el diari"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de la realització dels exercicis anteriors els alumnes ja estaran acostumats a
escoltar una sèrie de paraules que potser hauran sentit anomenar amb anterioritat
però que no tenen clar del tot què volen dir. Per això, és possible que entre el grup
sorgeixi la necessitat de fer un llistat de vocabulari sobre el diari, que podem incloure
al nostre projecte, com un apartat més.

Entre tots podem anar dient totes aquelles paraules que creiem que tenen relació amb
el diari: notícia, portada, article, sumari, anunci, secció, titulars...

Una vegada elaborada la llista de paraules que volem conèixer millor podem passar a
buscar la informació. Entre tots haurem de decidir quina pot ser la millor manera de
trobar-la: preguntar a l'adult, fer una entrevista a algú que treballi a un diari, buscar les
paraules al diccionari, amb l'ajut de l'adult...

Per a editar el vocabulari podem repartir les paraules entre els diferents alumnes.
Podem fer-ho en petit grup, en parelles o de forma individual, variant els diferents
graus d'ajut en fiunció del nivell de competència dels alumnes.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raona i

reflexiona les decisions que es prendran.
� 2n nivell: ho fan els alumnes en parelles o en petit grup, de manera que l'adult

supervisa la formació de bloquejos i dóna pistes per ajudar-los a superar.
� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. En tots els casos

podem optar per una edició manual o amb el processador de textos. 
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ACTIVITATS AMB TEXTOS INFORMATIUS:

Activitat 4: "Identificació de
dades de la portada d'un diari"

Duració: 5-6 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En aquest moment ja haurem vist que els diaris són textos informatius. Anem a
aprofundir ara en la informació que ens aporta la portada. Per això el professor pot
agafar un exemplar qualsevol i intentar esbrinar el significat de tota la informació que
pot trobar només a la portada. Aquest exercici servirà de model pels alumnes per tal
que després realitzin ells mateixos aquesta activitat amb més autonomia. El que faran
els alumnes, en aquest cas serà imitar el model ofert per l'adult. Per això serà molt
important que aquest reflexioni en veu alta tot el que fa i pensa mentre llegeix tota la
informació que troba a la portada, des del nom del diari, fins al preu, passant pel
tiratge, el nom del director, la data de la publicació, la periodicitat, el sumari, anuncis,
anticipació d'algunes informacions que trobarem a l'interior...

En una altra sessió, segurament, ja podrem passar a fer la mateixa activitat, amb un
altre dirai, fent participar els alumnes en aquesta reflexió en veu alta, en la lectura
comprensiva. Per a fer això podem fer hipòtesis de lectura i seguir el model de
comprensió lectora per a posar en marxa les estratègies per abans de la lectura,
durant i per després de la lectura. Podem consultar a l'apartat "Procés lector", exposat
a la part teòrica d'aquest treball (apartat 2.2). També la "Guia d'hipòtesis de lectura"
que podem trobar a l'Annex 34.

A partir d'aquí podem oferir als alumnes una pauta per a identificar una sèrie de dades
a la portada referents a aquella publicació (veure Annex 49).

En un altre full podem intentar identificar altres informacions concretes d'aquell
exemplar, com ara retallar i enganxar el sumari, retallar i enganxar algun anunci
publicitari que trobin a la portada, retallar i enganxar una notícia anticipada que
s'ampliarà a l'interior.(Veure models a l'Annex 50).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la participació activa dels alumnes, que de forma

col·lectiva raonaran les decisions que es prenguin.
� 2n nivell: ho fan els alumnes en parelles o en petit grup, de manera que l'adult

supervisi la formació de bloquejos i doni pistes per ajudar-los a superar.
� 3r nivell: ho l'alumne de forma individual, autònoma.  
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Activitat 5: "Lectura i
interpretació guiada d'una
notícia"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Ara ja estem en condicions d'aprofundir en la informació que ens aporta una notícia.
Intentarem seleccionar una notícia el contingut de la qual sigui motivador per als
nostres alumnes i, si pot ser, que contingui una fotografia. Com que els alumnes
segurament encara no podran fer-ho de forma autònoma, caldrà procedir a una
lectura guiada per part de l'adult. Per això podem utilitzar el document "Procés lector"
exposat a la part teòrica daquest treball. També la "Guia d'hipòtesis de lectura"
(Annex 34) del projecte "Anem a comprar". Ens centrarem, sobretot a l'hora d'explicar
el contingut de la notícia, en intentar respondre a les preguntes següents:

� Què va passar?
� A qui li va passar?
� Quan va passar?
� On va passar?
� Per què va passar?

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins que tots hi estem d'acord.
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Activitat 6: "Narració d'una
notícia prèviament llegida i
comentada a partir de la
fotografia"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de que els alumnes hagin practicat en diverses ocasions la lectura guiada de
notícies podem proposar-los que expliquin la notícia en un full en el qual hauran
enganxat la fotografia de la notícia. Si volem que tots els alumnes comentin la mateixa
notícia haurem de disposar de molts exemplars d'quell mateix diari o bé fer una
fotocòpia de la fotografia per oferir als alumnes.

La consigna que els donaríem seria la següent: "Explica aquesta notícia, que ja
coneixes, amb les teves paraules." Serà convenient però, l'elaboració col·lectiva del
pretext. Així, entre tots, intentarem explicar-la sense oblidar, amb la nostra explicació,
de respondre a totes les preguntes enunciades a l'activitat nº 5 d'aquest mateix
projecte: què, a qui, quan, on i per què va passar.  Després de fer el pretext
l'esborrarem i deixarem que cadascú realitzi l'activitat de forma individual i lliure,
només a partir del record del pretext. Procurarem fer aquesta activitat a la mateixa
sessió de l'eleboració del pretext, però en cas que no sigui possible, a la sessió
següent activarem el text elaborat (per això potser serà necessari que l'adult prengui
nota del pretext abans d'esborrar la pissarra) i el torni a escriure i comentar abans
d'iniciar l'activitat individual.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'escriure el text ho faran a partir del seu nivell. En aquest
cas els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de l'elaboració del
pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint la notícia, serà
el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé què hem dit ja, què ens falta, com ho
podem escriure...

Per altra banda, els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que encara no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar el
que volen escriure.
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Activitat 7: "Identificació del
format d'una notícia"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En aquesta activitat es tracta de mostrar als alumnes diferents notícies retallades per
tal que observin les característiques que tenen en comú, és a dir, el format d'una
notícia. La consigna que els podem donar pot ser aquesta: "Com sabem que és una
notícia?". Entre altres característiques ens poden respondre:

� Perquè hi ha una foto i lletres després.
� Perquè ens parla de coses que han passat de veritat.
� La foto porta lletres a sota (peu de foto).
� La notícia està signada per una agència de notícies.
� Les lletres estan col·locades en columnes.
� Hi ha un titular.

Intentarem recollir aquesta informació de forma col·lectiva. Després podem editar-la i
afegir-la com un altre apartat dins el projecte final "Descobrim el diari".

La forma d'edició del text pot adoptar diferents formes, en funció del nivell de
competència dels alumnes, com veurem a continuació.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa dels alumnes, que  raonaran i

reflexionaran les decisions que es prenguin.
� 2n nivell: els alumnes, en parelles o en petit grup, editaran una o vàries

característiques, de manera que l'adult supervisi la formació de bloquejos i
dóni pistes per ajudar-los a superar.

� 3r nivell: ho l'alumne de forma individual, autònoma. En tots els casos podem
optar per una edició manual o amb el processador de textos. 
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Activitat 8: "Escriptura del
titular d'una notícia prèviament
comentada"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com hem fet en l'activitat nº 5 d'aquest mateix projecte, procedirem a la lectura guiada
d'una notícia, però ara li haurem suprimit el titular. Després de portar a terme tot el
treball de comprensió lectora, que ja hem explicat, demanarem als alumnes que
proposin un titular per aquesta notícia. Abans però haurem llegit molts titulars de
notícies intentant anticipar de què parlaran. Només així l'alumne estarà en condicions
de conèixer l'estil dels titulars i quina informació hi apareix. Els alumnes faran doncs,
diferents propostes i després entre tots pensarem les que ens agraden més i per què.
Pensem que ha de reflexar la idea més important que apareix al text.

Després passarem a esborrar els possibles titulars proposats i deixarem que siguin
ells qui l'escriguin a la seva notícia. Cada alumne tindrà una còpia de la notícia al seu
full, de manera que només caldrà que afegeixin el titular al damunt, en un format
adient (lletra de mida gran, segurament de pal...).

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat deixarem que cada alumne faci la seva producció lliure en funció
del seu nivell de competència. Cal recordar que només es tracta d'una frase, de
manera que no caldrà fer el mateix esforç cognitiu que si es tractés de tota la notícia.
Tot i així, els ajuts els haurem donat a l'hora de l'elaboració del pretext de forma
col·lectiva. Per això molts alumnes recordaran amb molta facilitat com s'escriu allò
que volen escriure i ho podran fer segurament amb un cert nivell d'èxit. En els
alumnes amb un nivell de competència molt baix, també respectarem el resultat de la
seva producció després del treball col·lectiu, i de mica en mica el seu nivell anirà
millorant. En aquests casos el treball col·lectiu serà el principal.
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Activitat 9: "Escriptura d'una
notícia prèviament comentada,
a partir del titular"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat serà molt similar a l'activitat nº 6 d'aquest mateix projecte. Ara, però,
en lloc de partir de la fotografia partirem del seu titular.

Després de que els alumnes hagin practicat en diverses ocasions la lectura guiada de
notícies podem proposar-los que expliquin la notícia en un full en el qual hauran
enganxat el titular. Si volem que tots els alumnes comentin la mateixa notícia haurem
de disposar de molts exemplars d'quell mateix diari o bé fer una fotocòpia del titular
per oferir-lo als alumnes.

La consigna que els donaríem seria la següent: "Explica aquesta notícia, que ja
coneixes, amb les teves paraules." Serà convenient però, l'elaboració col·lectiva del
pretext. Així, entre tots, intentarem explicar-la sense oblidar, amb la nostra explicació,
de respondre a totes les preguntes enunciades a l'activitat nº 5 d'aquest mateix
projecte: què, a qui, quan, on i per què va passar.  Després de fer el pretext
l'esborrarem i deixarem que cadascú realitzi l'activitat de forma individual i lliure,
només a partir del record del pretext. Procurarem fer aquesta activitat a la mateixa
sessió de l'eleboració del pretext, però en cas que no sigui possible, a la sessió
següent activarem el text elaborat (per això potser serà necessari que l'adult prengui
nota del pretext abans d'esborrar la pissarra) i el torni a escriure i comentar abans
d'iniciar l'activitat individual.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'escriure el text ho faran a partir del seu nivell. En aquest
cas els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de l'elaboració del
pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint la notícia, serà
el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé que hem dit ja i que ens falta, com ho
podem escriure...

Per altra banda, els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que encara no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar el
que volen escriure.
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Activitat 10: "Classificació de
titulars de notícies en funció
de les diferents seccions del
diari"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat ens servirà per a conèixer millor quin tipus d'informacions apareixen
dins de cada secció. Per això, prèviament i de forma col·lectiva, jugarem a classificar
notícies segons les seccions. 

Quan els alumnes ja estiguin acostumats a resoldre aquesta activitat amb èxit podrem
proposar-los un exercici individual, sobre paper. En el full hauran de relacionar amb
fletxes la secció i la notícia. Segurament en un mateix full només ens hi cabran quatre
sessions i quatre notícies curtes com a màxim. Però podem proposar un altre full amb
unes altres seccions i altres notícies. O preparar un altre full amb només tres seccions
i tres notícies, si aquestes són de format una mica més gran.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumnes, que  raonarà i

reflexionarà les seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles o en petit grup, de

manera que l'adult supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-
los a superar.

� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 

Activitat 11: "Relacionar
diferents titulars de notícies
amb diferents notícies"

Duració: 1-2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després d'haver fet l'activitat nº 8 els alumnes ja estaran en condicions de resoldre
aquesta altra activitat. Ara el que cal és però, relacionar diferents titulars amb
diferents notícies.  

Proposarem de fer-la de forma individual, encara que prèviament ho haurem fet de
forma col·lectiva, com un joc de classificació.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raonarà les

seves decisions.
� 2on nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles o en petit grup, de

manera que l'adult supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-
los a superar.

� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 
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Activitat 12: "Seleccionar un
titular per a una determinada
notícia entre vàries opcions"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat és similar a l'anterior, però ara cal seleccionar el titular més adient
entre vàries opcions.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raonarà les

seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles o en petit grup, de

manera que l'adult supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-
los a superar.

� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 

Activitat 13: "Comentari d'un
anunci del diari"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de la realització de l'activitat nº 4 d'aquest mateix projecte els alumnes ja
estaran en condicions de fer un comentari d'un anunci prèviament treballat. Caldrà
primer fer-ho de forma col·lectiva, i elaborar el pretext. Per això serà millor procedir a
comentar tots el mateix anunci. A l'anunci hi haurà, com sempre, dibuix i text i caldrà
acostumar a interpretar la informació que prové dels dos tipus de llenguatge.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'escriure el text ho faran a partir del seu nivell. En aquest
cas els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de l'elaboració del
pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint la notícia, serà
el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé què hem dit ja, què ens falta, com ho
podem escriure...

Per altra banda, els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que encara no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar el
que volen escriure.
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Activitat 14: "Carta al director
del diari"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a fer aquesta activitat aprofitarem qualsevol ocasió que surti a la vida de l'aula,
dins de qualsevol altre projecte, que suposi una comunicació pública d'una necessitat
o reclamació que es fa entre tots.

Per això pot servir l'activitat nº 8 del projecte "Anem en cotxe", per exemple, en aquest
cas per tal de reclamar més seguretat vial a la localitat.

Activitat 15: "Escriptura de
peus de foto"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En una altra activitat ja hem presentat als alumnes una fotografia d'una notícia,
prèviament comentada, per tal que ells escriguin el text de la notícia. Ara, però es
tractarà de que escriguin el peu de foto, sense previ comentari de la notícia. Es tracta
només de fer una lectura d'una imatge, per tal que ells elaborin les seves pròpies
hipòtesis sobre el significat de la foto.

Podem treballar quins podrien ser els possibles peus de foto, de forma col·lectiva, i els
podem escriure a la pissarra entre tots (pretext). Després, com sempre, els
esborrarem i deixarem que cadascú elabori el seu propi peu de foto de forma
individual.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'escriure el text ho faran a partir del seu nivell. En aquest
cas els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de l'elaboració del
pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint la notícia, serà
el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé què hem dit ja, què ens falta, com ho
podem escriure...

Per altra banda, els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que encara no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar el
que volen escriure.
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Activitat 16: "Elaboració d'un
anunci al diari de l'escola per a
la festa de final de curs"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Si a l'escola o al cicle es dicideix elaborar de forma conjunta una revista escolar,
aquesta permet la publicació de tot tipus de textos, entre ells un cartell que anuncï la
festa de l'escola.

Com sempre, entre tots decidirem què volem fer, per a què, per a qui, què hi direm i
com ho direm. I, com sempre, la presentació de models de diferents cartells ens pot
ajudar a tenir idees de com ho volem fer.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 17: "Elaboració d'una
revista escolar"

Duració: 2-3 sessions aprox.
per a cada acivitat.

Espai: Aula

Descripció:
Si a l'escola o al cicle es dicideix elaborar de forma conjunta una revista escolar,
caldrà prendre una sèrie de decisions. En primer lloc, la periodicitat de la publicació, la
financiació, l'abast de la revista (a qui la repartirem), qui participarà en la seva
elaboració (el cicle, l'aula, l'etapa, l'escola...), les diferents seccions que hi volem
incloure, el nom de la revista... 

I a cada número que es publiqui, els diferents elements que posarem a la portada i a
dins de cada secció. També caldrà decidir quins criteris de selecció dels diferents
textos que tinguem per a cada secció. Potser caldrà establir torns de participació per
nivells i seccions, de manera que tots puguin participar en les diferents seccions.

Caldrà també crear una comissió de la revista que es dediqui a la seva edició i
publicació. Així, potser caldrà elaborar els textos en word per fer una edició a través
del processador de textos o no. Caldrà consensuar totes aquestes decisions.

Però l'elaboració de cada un dels textos que hagin de publicar-se a cada número de la
revista caldrà elaborar-los de la forma clàssica, com qualsevol altre tipus de text que
no s'hagi de publicar: una notícia, un poema, un conte... Només variarà la forma
d'edició, que caldrà ajustar-se a les exigències de la revista. El text final haurà de
quedar correcte, ja que haurà de sortir a l'exterior. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho fa a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 18: "Recull de
notícies de l'escola"

Duració: 1-2 sessions per cada
notícia.

Espai: Aula

Descripció:
Si a l'escola o al cicle es dicideix elaborar de forma conjunta una revista escolar,
aquesta permet la publicació de tot tipus de textos, entre ells la publicació de les
notícies que es vagin produint a nivell escolar.

Per això serà necessari anar fent un recull de tots els esdeveniments importants que
es vagin produint. En aquest tasca ens pot ajudar l'activitat nº 26 del projecte "La
meva escola".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.

Activitat 19: "Ressenya sobre
pel·lícules, contes..."

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Cada alumne de la classe pot decidir sobre què vol fer la ressenya: sobre un conte
que hagi llegit, sobre un programa de la televisió que li agradai molt i que vulgui
recomanar als companys, sobre una pel·lícula que hagi vist...

En aquest cas no podrem procedir a l'elaboració del pretext de forma col·lectiva, però
tampoc és imprescindible fer-ho a totes les activitats que realitzem. Després d'haver
realitzat molts pretextos anteriorment, podran atrevir-se a fer-ne també de forma
espontània. Si habitualment els alumnes elaboren pretextos, al llarg del temps el nivell
de competència haurà millorat i això es notarà en els diferents textos de vagi escrivint
de forma espontània. Això no esclou que en els alumnes més competetents es pugui
procedir a una correcció conjutament amb l'alumne i es pugui passar el text a net.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes. Els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de
l'elaboració del pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint
la notícia, serà el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé què hem dit ja, què ens
falta, com ho podem escriure...

Per altra banda els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar el
que volen escriure.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS LITERARIS:

Activitat 20: "Reescriptura de
poemes, cançons, contes... de
qualsevol altre projecte per a
publicar-los a la revista
escolar."

Duració: 2-3 sessions per a
cada text aprox.

Espai: Aula

Descripció:
Com a hem dit, a la revista de l'escola podem incloure-hi tot tipus de textos literaris
elaborats durant el transcurs dels altres projectes. Així, podem veure les activitats
referents a textos literaris de cada projecte.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS EXPOSITIUS:

Activitat 21: "Mapes
conceptuals sobre diferents
temes"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat suposarà aprofitar qualsevol mapa conceptual que realitzem en
qualsevol projecte que realitzem per a poder ser publicat a la revista de l'escola o del
cicle. Així dons, per a la seva realització podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 27 del projecte "Anem a comprar" i també les activitats nº 16 i 17, 23 i 24
del projecte "Anem en cotxe".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: elaboració col·lectiva del mapa conceptual, a la pissarra. A l'hora

d'editar-lo podem escriure les diferents paraules a l'ordinador (pot fer-ho
l'adult) i oferir-les als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural al lloc
corresponent a partir del model elaborat entre tots (el podem tenir escrit en un
full).  

� 2n nivell: ara podem deixar que cada alumne editi una de les paraules del
mapa a l'ordinador, o bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar
les lletres de les paraules prèviament seccionades o bé escriure-les
manualment. Això ho podem fer amb el model a la pissarra o al seu costat,
segons el nivell de competència de cada alumne.

� 3r nivell: podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la paraula sense el model. Aquest es podrà consultar posteriorment,
com a exercici d'autoavaluació i procedir, de forma autònoma, a la seva
correcció. Quan totes les paraules estiguin ja editades es podran col·locar al
mapa conceptual que prepararem en un mural (només l'esquema). Això ho
podran fer els alumnes, en petit grup, i sense el model. Quan tots els alumnes
hagin col·locat les seves paraules al mapa podrem discutir entre tots si
l'organització conceptual és correcta o no. Després podrem comprovar els
resultats a partir de la consulta del model.



167

Activitat 22: "Ressenya sobre
un tema"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Ara les ressenyes es referiran a un tema que hem estudiat. Com en els altres casos,
poden estar relacionades amb diferents projectes i publicar-les a la revista escolar i de
cicle.

En aquest cas el procés d'elaboració de la ressenya sorgirà a partir de la necessitat
que tinguin els alumnes d'ordenar i sistematitzar la informació que hagin recopilat
sobre el tema. Segurament es prestarà també a l'elaboració de mapes conceptuals,
però una activitat no exclou l'altra. Només dependrà de que el tema sigui adient a una
forma d'organització o una altra.

En primer lloc, com sempre, oferirem models als alumnes de ressenyes fetes per
altres alumnes que ens donin idees de com s'elabora. Després, de forma col·lectiva
elaborarem el pretext i decidirem com volem ordenar les dades que hem recollit. És a
dir, decidirem quina estructura volem que tingui el text, si hi volem afegir dibuixos,
quins, on...

Després, també de forma col·lectiva, anirem omplint cada apartat de l'estrucutura amb
la informació concreta. I a partir d'aquí ja podrem passar a l'elaboració individual de
l'esborrany. Després, passarem a la correcció durant el procés d'elaboració, però
també després. Així, segons el nivell de competència de cada alumne es podrà fer de
forma individual (autoavaluació, a partir de la comparació amb el pretext), o amb l'ajut
de l'adult. En aquest cas es tractarà de comentar els aspectes oblidats, en quant a
dades, apartats de la ressenya, vocabulari, aspectes morfosintàctics i aspectes
ortogràfics que calgui corregir, ja que es tracta d'un text que ha de sortir a l'exterior.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: com que es tracta d'una activitat d'un cert nivell de complexitat, en els

alumnes menys competents pot ser suficient l'elaboració de la ressenya de
forma col·lectiva, encara que sigui de forma guiada. És a dir, els alumnes
donen idees, les raonen, les discuteixen i és l'adult qui les escriu, mentre els
alumnes es fixen en quines lletres hem utilitzat per a escriure cada paraula...

� 2n nivell: Ara ja podem intentar que l'alumne faci el treball de forma individual,
encara que pot ser en parelles, en petit grup, i l'adult pot oferir el seu ajut si és
al costat del nen/a orientant i guiant aquest procés. També poden fer-ho a
partir d'un model, després d'ahver treballat ja el text de forma col·lectiva.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 23: "Ressenya sobre
una sortida"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Qualsevol sortida escolar que es faci, ja sigui durant la realització d'aquest projecte o
de qualsevol altre pot aprofitar-se per elaborar un resum o ressenya de l'activitat i
explicar-la així al públic (a la resta d'alumnes de l'escola, als pares, a altres escoles
que rebin la revista...).

Així, qualsevol text expositiu que es realitzi adquireix una nova funcionalitat, ja que
ara no servirà només per aprendre, tenir-ne constància i poder-ho llegir per recordar o
per estudiar, sinó que servirà perquè altres persones puguin conèixer el que hem fet i
hem après. 

En aquest sentit podem elaborar ressenyes sobre les sortides que hem portat a terme
durant el transcurs dels altres projectes: visita a una botiga, visita a l'estació de tren i
d'autobusos de la localitat...

Per a l'elaboració de la ressenya podem oferir als alumnes models de diferents
ressenyes i descobrir així quina és l'estructura comuna a totes elles: cal distingir unes
fases:

� Primer situarem la sortida: on vam anar, quan hi vam anar, qui hi vam anar i qui
ens va acompanyar.

� Després explicarem l'itinerari que vam fer i de cada apartat de la visita explicarem
el que considerem més interessant.

� Després farem una valoració global de la visita.

Per a les primeres activitats que es realitzin d'aquest tipus de text pot ser interessant
una pauta que ens guïi el procés de descripció de l'activitat. Aquesta pauta a poc a
poc es podrà anar retirant i llavors es faria servir només com a autoavaluació i
comprovar cadascú que en el seu text no hagi oblidat cap aspecte. (Veure model a
l'Annex 51). 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS PRESCRIPTIUS:

Activitat 24: "Recepta de
cuina"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
A la revista escolar pot haver-hi una secció que porti per nom "La recepta del mes",
per exemple. Si és el cas, allí es publicarà una recepta de cuina, amb tots els
elements que aquest tipus de textos contenen. 

Com sempre, presentarem diferents textos entre els quals hi hagi diferents receptes
de cuina. Es tractarà de que els alumnes reconeguin una recepta de cuina entre altres
textos similars: cartes, propaganda, anuncis catàlegs, cartells, notes... Una vegada
identificades les receptes de cuina cal reflexionar sobre quins són els elements que
tenen en comú totes les receptes de cuina per a poder identificar-les com a tals. És a
dir, es tracta de poder respondre a la pregunta "Com saps que és una recepta de
cuina?".

Una vegada identificades ja les característiques formals intentarem elaborar una
recepta de cuina, per tal de publicar-la a la revista.

Per a fer-ho, haurem ja observat models i sabrem ja què cal dir en el text. Com
sempre, elaborarem el pretext de forma col·lectiva i, posteriorment, passarem a la
realització de l'activitat de forma individual.

Per a començar podem oferir als alumnes una pauta de recepta per a l'elaboració del
text que, a poc a poc, caldrà anar retirant per a passar a fer-ho de forma autònoma,
sense oblidar cap d'aquests elements. (Veure model Annex 52).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Amb l'ajut de l'adult, l'alumne tindrà el model de l'activitat resolta a la

pissarra o al seu costat, segons el nivell de competència, i caldrà discriminar
quina és la paraula que falta. Les paraules o les frases les tindrà al peu del full
impreses i caldrà retallar-les prèviament per a poder-les seleccionar i col·locar
al lloc corresponent.

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat però a partir del model que pot observar a
la pissarra. Un nivell més baix que aquest és deixar que l'alumne observi a la
pissarra la llista de paraules o les frases que cal col·locar als diferents espais,
encara que desordenades. Caldrà fer un esforç de discriminació utilitzant
l'estratègia de lectura que coneguin, i discutint en parelles, si cal, quina és la
paraula que cal triar. Es pot fer això mateix també amb l'ajut de l'adult que
estimularà i guiarà el raonament.

� 3r nivell: L'alumne resol l'activitat sense model, a partir dels coneixements
adquirids durant l'elaboració del pretext. Podrà consultar, posteriorment el
pretext (que guardarem en un full a banda) per fer l'autoavaluació i esmenar
els possibles errors.
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Activitat 25: "Com es fa un...?" Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Si en l'activitat anterior vam suposar que a la revista hi hauria una secció de receptes
de cuina, ara podem suposar que la secció és sobre manualitats. És a dir, a cada
número apareixeran les instruccions per a fer un treball manual diferent. Per això la
secció pot anomenar-se "Com es fa un ...?".

Com que es tracta d'un text instructiu, com la recepta de cuina, tot el que haurem fet a
l'activitat anterior ens servirà per aquesta, ja que fins i tot la pauta per a l'elaboració de
les instruccions per a fer una manualitat ens pot servir. Només haurem de canviar el
títol de text. En lloc de dir-li "Panellets", li direm "Un vaixell de paper", per exemple.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Amb l'ajut de l'adult, l'alumne tindrà el model de l'activitat resolta a la

pissarra o al seu costat, segons el nivell de competència, i caldrà discriminar
quina és la paraula que falta. Les paraules o les frases les tindrà al peu del full
impreses i caldrà retallar-les prèviament per a poder-les seleccionar i col·locar
al lloc corresponent.

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat però a partir del model que pot observar a
la pissarra o bé al mural prèviament realitzat. Un nivell més baix que aquest és
deixar que l'alumne observi a la pissarra la llista de paraules o les frases que
cal col·locar als diferents espais, encara que desordenades. Caldrà fer un
esforç de discriminació utilitzant l'estratègia de lectura que coneguin, i discutint
en parelles, si cal, quina és la paraula que cal triar. Es pot fer això mateix
també amb l'ajut de l'adult que estimularà i guiarà el raonament.

� 3r nivell: L'alumne resol l'activitat sense model, a partir dels coneixements
adquirids durant l'elaboració del pretext. Podrà consultar, posteriorment el
pretext (que guardarem en un full a banda) prèviament elaborat per tal de fer
la seva pròpia autoavaluació i esmenar els possibles errors.

ACTIVITATS D'AUTOAVALUACIÓ: 

Descripció: En acabar el projecte, tots els alumnes haurien de poder respondre,
d'alguna manera, al qüestionari d'autoavaluació, per tal que vagin prenent consciència
del procés de desenvolupament. Només així els podrem ajudar a ser els protagonistes
i responsables de la construcció del coneixement.

No cal respondre totes les preguntes el mateix dia, i tampoc ho faran tots els alumnes
de la mateixa manera, però tots el poden respondre. Només caldrà anar variant els
diferents nivells d'ajut.
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QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE "Descobrim el diari"
Ho faig bé jo

sol
Ho faig amb

ajut
Sé distingir diaris entre altres textos.
Sé identificar el nom del diari i l'idioma amb què
està escrit.
Identifico el sumari a la portada del diari.
Sóc capaç de dir quina secció m'agrada més.
Sé què volen dir paraules com "notícia", "sumari",
"anunci", "secció", "titular"... 
Sé identificar les dades bàsiques de la portada d'un
diari.
Participo activament en la lectura guiada d'una
notícia.
Sé escriure una notícia que hem comentat, a partir
de la seva foto.
Distingeixo una notícia entre altres elements del
diari.
Sé pensar i escriure un titular damunt del text d'una
notícia que ja hem comentat.
Sé escriure una notícia que hem comentat a partir
del seu titular.
Sé classificar notícies segons la secció del diari a la
qual pertanyen.
Sé relacionar notícies amb els seus titulars.
Sé seleccionar els titulars més adients per a una
notícia, entre vàries opcions.
Sé explicar per escrit un anunci que ja hem
comentat.
Sé escriure un peu de foto adient a una foto que
hem comentat entre tots.
Participo activament en l'elaboració d'un anunci a la
revista, que hem pensat entre tots.
Participo activament en l'elaboració de la revista
escolar.
Sé escriure una notícia que ha passat a la meva
classe o a la meva escola.
Sé escriure una ressenya sobre un conte o una
pel·lícula que m'ha agradat.
Participo en l'elaboració de mapes conceptuals i
ressenyes sobre temes que estudiem o sobre una
sortida.
Participo en l'escriptura d'una recepta de cuina o
d'unes instruccions per a fer un treball manual.
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Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a

respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després anirà marcant les respostes donades al
lloc corresponent, mentre el nen/a ho observa.  

� 2n nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a
respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després dirà al nen/a que ho marqui al lloc
corresponent. Pot fer-ho amb una creueta o un gomet de color diferent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. 
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PROJECTE  DE  TREBALL     "DESCOBRIM  EL  CAMP  A  LA  PRIMAVERA"

El desenvolupament d'aquest projecte suposa partir de la necessitat que tenen els
alumnes i el professor/a de conèixer el món que tenen al seu voltant i que, si viuen a la
ciutat, potser no coneixen gaire bé. Però si viuen al camp, i ja coneixen aquest entorn,
podrà suposar una oportunitat per adquirir i/o aprofundir en els coneixements previs
que puguin tenir, obtinguts a partir de les seves experiències vitals.

Aquest projecte abarca molts dels continguts de l'àrea de la descoberta de l'entorn
natural.

Per donar una major funcionalitat al projecte cal que aquest se situi temporalment a la
primavera, ja que caldrà observar i experimentar directament els canvis que s'han
produit respecte a l'estació precedent, l'hivern. Això suposa un treball previ
d'observació i reflexió sobre les altres estacions anteriors, de manera que aquest
projecte sigui la continuïtat d'aquests altres, dins la lògica del cicle de l'any. 

Una vegada descoberta la funcionalitat del projecte caldrà prendre un conjunt de
decisions de forma col·lectiva. Només així els donarem l'oportunitat d'estimular el seu
pensament creatiu i la reflexió sobre les diverses alternatives que sovint podem valorar
abans de prendre una decisió. Treballar d'aquesta manera suposarà un exercici de
tolerància, d'escoltar-se els uns als altres, tant entre els alumnes com entre el
professor/a i els alumnes.

Abans de presentar les diferents activitats volem mostrar un índex amb les activitats
que es desenvoluparan a continuació:

Activitat d'avaluació inicial.

Activitats amb textos enumeratius:
1. Llistat del temps al llarg dels mesos.
2. Llistat de temperatura diària al llarg dels mesos de l'any.
3. Llistat de totes les flors que hem trobat al camp.
4. Llistat de tots els arbres que hem trobat al llarg de l'any.
5. Llistat de tots els animals que hem trobat al camp.

Activitats amb textos informatius:
6.  Redacció d'una notícia sobre la sortida al camp.

Activitats amb textos literaris:
7. Lectura guiada d'un conte.
8. Reconstruir un conte conegut a partir de les frases desordenades.
9. Reescriptura d'un conte conegut.
10. Relacionar contes amb una frase típica d'un dels seus personatges.
11. Relacionar una llista de personatges de contes o títols de contes amb una imatge

del conte.
12. Completar títols de contes coneguts.
13. Completar dites a partir del primer vers.
14. Dictat per parelles d'una cançó coneguda.
15. Relacionar endevinalles amb la seva solució.
16. Recull de poemes i cançons sobre la primavera.
17. Creació d'un poema col·lectiu sobre la primavera, a partir de la lectura de models.
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Activitats amb textos expositius:
18. Lectura guiada de textos expositius.
19. Completar llacunes en un text expositiu.
20. Reconstrucció d'un experiment a partir d'un text desordenat.
21. Mapes conceptuals sobre diferents temes.
22. Ressenya sobre un experiment.

Activitats amb textos prescriptius:
23. Instruccions per a plantar una planta.

Activitat d'autoavaluació.

A continuació presentem les diverses activitats, que, con ja hem dit no seran una
proposta tancada sinó oberta i flexible, que pugui ajustar-se a les necessitats reals
dels alumnes de l'aula. Hem proposat una possible temporalització, on es parla de
sessions de classe, per les quals entenem una unitat de temps ininterromput dedicat a
una mateixa activitat, la durada de la qual pot ser variable, en funció de l'edat dels
alumnes i de les característiques de la pròpia activitat.

AVALUACIÓ INICIAL: Una vegada decidit que volem saber com és el camp a la
primavera, ens asseurem tots a la rotllana, i el professo/ra pot demanar als alumnes
que exposin com reconeixerien l'estació en la qual ens trobem només mirant el camp.
Podem proposar-los diferents fotografies de paisatges de diferents estacions i que ells
intentin descobrir quins pertanyen a cada estació. Cal que tots hi estiguin d'acord. Per
això caldrà que justifiquin la seva opinió als companys. Si no estan d'acord, caldrà
pensar una solució per aclarir les nostres discrepàncies. Serà molt interessant prendre
nota del que opinen els alumnes, per tal de poder-hi fer referència durant el
desenvolupament del projecte. Segurament que sortirà la possibilitat de fer una sortida
al camp, a la primavera, per comprovar les diferents hipòtesis de treball.

Ara, però, caldrà planificar la sortida: on anirem, quan hi anirem, amb qui hi anirem,
què farem i per què ho farem... Concretament ens interessa què volem fer al camp:
entre tots caldrà decidir què volem observar. Poden aparèixer diferents opcions com
ara:

� Observar com són els arbres i si són molt diferents de l'aspecte que presentaven a
l'hivern.

� Fer aquest treball amb diferents tipus d'arbres, per a comprovar si tots els arbres
han sofert els mateixos canvis.

� Si no és així, caldrà plantejar-se diferents hipòtesis sobre les causes de les
diferències entre les diferents espècies que hem comparat.

� Observar el terra: què hi havia abans (a l'estiu, a la trador o a l'hivern) i què hi ha
ara: animals, flors, fulles, arbustos, el color que presenten, si aquest ha variat... o si
ha canviat els seus elements (algunes coses que abans hi eren i ara no, o que ara
hi són i abans no).

� Escoltar els sorolls: quins se sentien a l'estiu, a la tardor i a l'hivern i quins se
senten ara. Plantejament d'hipòtesis de les causes que han produit els canvis.

� Observar el cel: potser caldrà fer una observació al llarg de diversos dies (podem
observar també des del pati de l'escola) i adonar-se de la durada del dia respecte a
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la nit. Caldrà potser la col·laboració dels pares per a fer aquest seguiment al llarg
de l'any i en hores que no són d'escola: al matí quan es lleven i al vespre, veure a
quina hora es fa fosc i com canvia al llarg de l'any.

� Observar el temps: si fa fred, calor, vent, pluja... podem complementar aquesta
activitat amb la presa de la temperatura a l'estació meteorològica que tinguem a
l'escola o a l pati de l'escola.

A partir d'aquí podrem proposar diferents tipus d'activitats, ajustades a les seves
necessitats i a la ZDP de cada alumne, a partir sempre de l'observació sistemàtica dels
alumnes mentre realitzen les diferents acitivitats proposades. A l'hora de l'avaluació
sumativa podrem comparar els resultats obtinguts amb els resultats de l'avaluació
inicial i podrem observar el progrés realitzat.

ACTIVITATS AMB TEXTOS ENUMERATIUS:

Activitat 1: "Llistat del temps al
llarg dels mesos"

Duració: 5-10 minuts cada dia
aprox.

Espai: Aula i pati

Descripció:
Tal com vam explicar a l'activitat nº 24 del projecte "La meva escola", els alumnes
tindran al tauler d'anuncis un calendari del mes actual, en gran format. A més, cada
alumne tindrà una còpia del calendari del mes en mida DIN-A4. El nen/a encarregat
del temps haurà de verbalitzar en quin més estem, quin dia de la setmana i quin
número del mes. Després mirarà al cel i dirà quin temps li sembla que fa. Si tots hi
estan d'acord ho dibuixarà a la casella corresponent. Després cadascú ho farà al seu
propi full. (veure model a l'Annex 19).

Quan s'acabi el mes podem elaborar una "estadística del temps", on a la primera
casella hi haurà les diferents opcions meteorològiques, a la segona, la paraula
corresponent a cada opció i a la tercera la quantitat de dies que ha fet aquell temps.
(veure model a l'Annex 5).

A nivell col·lectiu es pot elaborar un gràfic de barres que il·lustra de forma molt més
visual el resultat de l'estadística.

Si aquesta activitat l'anem realitzant cada mes podem penjar a la cartellera la
informació que ens ha donat l'estadística del mes i poder fer així un seguiment del
temps que ha fet, agrupats els mesos per estacions. Serà fàcil, a partir d'aquesta
informació, poder observar els canvis al llarg de l'any i fer hipòtesis respecte a les
seves causes. El treball de comprovació d'aquestes hipòtesis formarà part d'una altra
activitat, que suposarà anar desenvolupant el propi projecte. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Com a activitat complementària

poden escriure a sota del full d'estadística una frase on es comparin les
quantitats, com per exemple "Hi ha hagut més dies de sol que de núvol" o
"Només ha plogut un dia". És a dir, una dada a destacar de la taula.
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Activitat 2: "Llistat de
temperatura diària al llarg dels
mesos de l'any"

Duració: 5 minuts cada dia
aprox.

Espai: Aula

Descripció:
De la mateixa manera que a l'activitat anterior, podem anar registrant cada dia la
temperatura, a la mateixa hora, aproximadament, al llarg dels dies de cada mes i
elaborar així un gràfic de temperatures i la temperatura mitjana al llarg del mes.
Evidentment aquesta activitat es realitzarà amb guia de l'adult, que explicarà als
alumnes què fem i per a què ens servirà obtenir aquesta informació.

Caldrà disposar d'una estació meteorològica al pati de l'escola, o bé disposar d'un
termòmetre, si pot ser de gran format, que col·locarem cada dia a la mateixa hora a
l'exterior i a l'ombra. L'alumne encarregat del temps farà la lectura de la temperatura
del termòmetre, encara que segurament necessità ajut de l'adult. Però a poc a poc es
pot anar cedint responsabilitat fent observar a l'alumne fins on arriba la ratlla, i llegir el
nombre que s'indica al costat. 

Per a fer aquesta activitat podrem utilitzar un gràfic de temperatures (veure model a
l'Annex 53), que podem ampliar en mida DIN-A3, per a una millor manipuació i
visualització per part dels alumnes.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Podem fer l'activitat de forma col·lectiva, de manera que sigui l'adult

qui tingui la principal responsabilitat, mentre que els alumnes col·laborin
raonant i reflexionant junt amb l'adult, que els guiarà en aquest procés.

� 2n nivell: l'alumne realitzarà l'activitat, encara que l'adult el farà justificar les
seves decisons, que seran discutides col·lectivament. L'adult vetllarà perquè
no es crein bloquejos i si es produeixen donarà pistes per ajudar a prendre
decisions compartides.

� 3r nivell: l'activitat la farà l'alumne de forma individual, justificant les seves
decisions, davant la supervisió de l'adult i dels companys.
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Activitat 3: "Llistat de totes les
flors que hem trobat al camp"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una de les activitats que realitzaríem durant la sortida al camp seria l'observació de
les flors que trobem al camp. Podem recollir-ne mostres per a l'elaboració d'un mural. 

Posteriorment caldrà un treball de recerca del nom de cada una de les flors que hem
trobat. Aquest treball suposarà un conjunt de presa de decisions sobre què volem
saber, com ho farem per saber-ho, decidir les fonts d'informació (llibres de botànica,
enciclopèdies, professors especialitzats...)... és a dir, seguir les diferents fases del
desenvolupament d'un projecte.

Un cop recollida ja la informació haurem d'editar-la. Una de les opcions podrà ser un
mural, elaborat de forma col·lectiva, on de forma individual o per parelles editin els
diferents noms de les flors que han trobat.  Aquesta edició podem fer-la de diferents
formes (amb el processador de textos, a mà, en llapis, ceres, retoladors, amb lletres
confegides...). Cada una d'aquestes opcions podrà adoptar diferents nivells de
dificultat, segons el nivell de competència dels alumnes.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre realitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitat 4: "Llistat de tots els
arbres que hem observat al
llarg de l'any"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Tal com hem procedit en l'activitat anterior, ara seguirem el mateix procediment per a
l'elaboració del mural dels arbres. Ara, però, durant la sortida al camp, recollirem
mostres de les fulles dels arbres a les diferents estacions. Això ens permetrà observar
quins són els arbres de fulla caduca o perenne, i quins canvis suposa el pas de les
estacions. 

Posteriorment caldrà un treball de recerca del nom de cada un dels arbres que
observarem. Aquest treball suposarà un conjunt de presa de decisions sobre què
volem saber, com ho farem per saber-ho, decidir les fonts d'informació (llibres de
botànica, enciclopèdies, professors especialitzats...)... és a dir, seguir les diferents
fases del desenvolupament d'un projecte.

Un cop recollida ja la informació haurem d'editar-la. Una de les opcions podrà ser un
mural, elaborat de forma col·lectiva, on de forma individual o per parelles editin els
diferents noms dels arbres.  Aquesta edició podem fer-la de diferents formes (amb el
processador de textos, a mà, en llapis, ceres, retoladors, amb lletres confegides...).
Cada una d'aquestes opcions podrà adoptar diferents nivells de dificultat, segons el
nivell de competència dels alumnes. 

Com que en aquest cas es tracta d'un seguiment que farem al llarg de l'any, podrem
començar un mural amb els diferents arbres dibuixats i unes mostres de fulles
plastificades corresponents a la primera de les estacions estudiades (l'estiu), per tal
que perduri la seva forma i textura al llarg del curs. Faríem el mateix a la tardor i a
l'hivern. Ara, a la primavera, acabaríem el mural. Això ens permetria observar els
canvis soferts per cada arbre al llarg del cicle de l'any.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre realitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitat 5: "Llistat de tots els
animals que hem trobat al
camp"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com en l'activitat nº 3, durant la sortida al camp observaríem ara els diferents animals
que trobem. Podem recollir-ne mostres d'alguns d'ells, per a fer-ne la dissecació, però
serà difícil fer-ho en altres animals, com ara orenetes...  El que podem fer, per a
resoldre aquesta dificultat és fer-los fotografies. És important que aquesta decisió
sigui fruit de la reflexió conjunta d'un problema, i no que vingui proposada per l'adult,
com ja hem explicat a l'inici del projecte.

Posteriorment caldrà un treball de recerca del nom de cada un dels animals observats
que no coneguem. Aquest treball suposarà un conjunt de presa de decisions sobre
què volem saber, com ho farem per saber-ho, decidir les fonts d'informació (llibres de
zoologia, enciclopèdies, professors especialitzats...)... és a dir, seguir les diferents
fases del desenvolupament d'un projecte.

Un cop recollida ja la informació haurem d'editar-la. Una de les opcions podrà ser un
mural, elaborat de forma col·lectiva, on de forma individual o per parelles editin els
diferents noms dels animals que han trobat.  Aquesta edició podem fer-la de diferents
formes (amb el processador de textos, a mà, en llapis, ceres, retoladors, amb lletres
confegides...). Cada una d'aquestes opcions podrà adoptar diferents nivells de
dificultat, segons el nivell de competència dels alumnes.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre realitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS INFORMATIUS:

Activitat 6: "Redacció d'una
notícia sobre la sortida al
camp"

Duració: 2 sessions aprox. Espai:  El camp i
l'aula

Descripció:
Tal com ja vam veure a l'activitat nº 26 del projecte "La meva escola", a l'aula podem
tenir una cartellera on hi penjarem les notícies que es vagin produint. De fet, la
majoria de notícies seran de personals, individuals, de manera que quan es
produeixin, serà l'alumne protagonsita de la notícia l'encarregat d'escriure-la (amb
més o menys ajut). Però també caldrà escriure notícies que afectin tot el grup. Aquest
pot ser el cas de la sortida al camp per a observar la primavera. També la prodrem
publicar a la revista de l'escola, com ja hem vist al projecte "Descobrim el diari".

Ara però, del que es tracta és de redactar la notícia. En aquest sentit procedirem én
primer lloc a l'elaboració col·lectiva del pretext. Ja hem vist en altres activitats com
elaborem el pretext, però aquest té la particularitat que no parteix d'un text previ (com
pot ser la reescriptura d'un conte, d'un poema, d'una cançó... que hem llegit i après),
sinó que ara partim d'una experiència viscuda, no d'un text. Caldrà doncs, recordar
entre tots el que van fer, seguint l'esquema de redacció d'una notícia (veure activitat
nº 5 del projecte "Descobrim el diari"). Així doncs, a més del títol que li volem posar,
haurem de respondre a les preguntes ON vam anar, QUI hi vam anar, QUÈ vam fer,
QUAN hi vam anar i PER A QUÈ hi vam anar.

Una vegada elaborat el pretext procedirem a l'escriptura de la notícia. Podem
plantejar l'activitat de forma individual, o en parelles, de manera que, a partir de
l'esquema de preguntes que hem proposat hauran d'explicar-la responent a totes
elles.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: per als alumnes menys competents pot ser suficient l'elaboració del

pretext, on hauran fet prou esforç cognitiu de recordar i esctructura tota la
informació que tenim sobre la sortida. Aquest pot ser el cas de molt alumnes
de 3 anys. No obstant això, potser aquests alumnes poden copiar el títol de la
pissarra, confegir-lo... i fer un dibuix de la sortida.  

� 2n nivell: Deixarem que cadascú escrigui el seu propi text a partir del seu nivell
de competència. De fet, molts ajuts els haurem donat ja en el moment de
l'elaboració del pretext. Com ja hem dit en altres ocasions, per als alumnes
que no dominen encara el codi escrit i que cal que facin un gran esforç
cognitiu per a codificar, el fet que ja tinguin molt clar el que cal escriure suposa
poder dedicar més esforç al procés d'escriptura, a la  forma i no tant al
contingut. De totes maneres, l'escriptura per parelles amb nivell de
competència similar és una forma d'ajut, ja que entre ells cal que discuteixin i
es posin d'acord sobre què diran, com ho diran i com ho escriuran.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i després explica a la resta del grup el que ha
escrit. També pot elaborar un esborrany del text, comentar-lo amb l'adult i
després elaborar el text definitiu de forma autònoma.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS LITERARIS:

Activitat 7: "Lectura guiada
d'un conte"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a fer aquesta acivitat poden prendre com a referència l'activitat nº 32 del projecte
"La meva escola", on es proposa un guió de lectura guiada. Podem consultar també
l'activitat nº 17 del projecte "Anem a comprar", on es proposa també un model per
ajudar els alumnes a l'elaboració d'hipòtesis abans de la lectura a partir dels diferents
índex o pistes que ens ofereix el text.

En aquest cas, però els contes es referiran a una temàtica relacionada amb el
projecte que estem desenvolupament, entre els quals podem destacar els següents
títols entre els contes populars:

� La caputxeta vermella
� En Polzet
� Les set cabretes i el llop
� La rateta presumida
� La Blancaneus
� La caseta de sucre
� Els tres ossets
� ..................

Però també altres contes, com ara:

� Parramon, J.Mª iRius, M.: La Pasqua. Ed. Parramon
� Company, M. i Capdevila, R.: Les tres bessones anem d'excursió. Ed. Planeta
� ..................

Formes d'ajuda:
En aquest cas el grau d'ajut consistirà en oferir un major o menor suport en la reflexió
a l'hora de respondre a les qüestions plantejades en cadascún dels moments de la
lectura. Per exemple, si davant la pregunta "Què vull saber quan llegeixi el text?" no
troba resposta haurem d'anar-li oferint diferents alternatives per tal de que selecioni la
que s'ajusta més a la realitat. Quan el nen/a triï una alternativa errònia no li ho direm
directament sinó que el farem reflexionar, justificar la seva resposta i a partir de la
interacció amb el grup trobar altres raonaments i alternatives a la pregunta plantejada.
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Activitat 8: "Reconstruir un
conte conegut a partir de les
frases desordenades"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Fer aquesta activitat suposa primer haver treballat la lectura guiada del conte i que els
alumnes coneguin molt bé el seu argument. Després podrem proposar l'activitat sobre
paper, a partir de diferents nivells de dificultat, com tot seguit veurem, encara que
abans la resoldrem de forma col·lectiva, com sempre. (Veure models a l'Annex 54).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: els alumnes poden ordenar 3 frases del conte a partir del record,

sense el model. Es pot fer també amb més quantitat de vinyetes, 5 o 6, però
amb model. També poden escriure el títol de conte a partir del model.  O bé
ordenar les paraules del títol a partir del model. 

� 2n nivell: Poden resoldre l'activitat amb més quantitat de frases però en
parelles o de forma individual però a partir del model. Poden també escriure el
títol del conte sense model.  

� 3r nivell: L'alumne és capaç d'ordenar totes les frases del conte de forma
individual i sense el model del pretext. Després podran consultar el conte
sencer per a la posterior autocorrecció. 
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Activitat 9: "Reescriptura d'un
conte conegut "

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Es tracta de l'escriptura guiada del conte del qual prèviament haguem fet una lectura
guiada. És un conte conegut i ara el que farem és escriure'l entre tots.  Primer farem
el pretext, o esborrany col·lectiu del text individual que es realitzaria posteriorment.
Després passarem a l'escriptura individual del text.

En aquest cas cal entre tots reconstruir l'argument ordenat i decidir entre tots la millor
forma d'expressar-nos. Com que es tracta d'un text narratiu no oblidarem l'estructura
narrativa i els seus elements bàsics (presentació, nus i desenllaç). Així, a la
presentació s'explica la situació intentant respondre a les preguntes:

� Qui és/són el/els protagonista/es?
� Com és /són el/els protagonista/es?
� On passa la història?
� Quan passa?
� Què fa/fan?  

Al nus intentarem respondre a aquestes altres:

� Què passa?
� Amb qui passa?
� Per què passa?
� Com passa?
� Què més passa?

I al desenllaç:

� Com es resol?
� Com viuen el desenllaç els personatges?
� Com acaba la història?

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'escriure el text ho faran a partir del seu nivell. En aquest
cas els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de l'elaboració del
pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint el text del conte,
serà el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé què hem dit ja, què ens falta, com ho
podem escriure...

Per altra banda, els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que encara no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar el
que volen escriure.



184

Activitat 10: "Relacionar
contes amb una frase típica
d'un dels seus personatges"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Una vegada els alumnes coneguin diferents contes, podem aprofitar per a discriminar
quines expressions pertanyen a cada un. Per això prepararem una llista de contes i
una altra d'expressions, desordenades. Els alumnes les hauran de llegir i relacionar.

Com sempre, realitzarem aquesta activitat de forma oral i col·lectiva, llegint el text de
la pissarra. Es tracta de llegir, cadascú a partir de les estratègies que conegui, el
significat de les diferents frases i que justifiqui les seves decisions. Els ajuts, en
aquest cas, consistiran en ajudar a fer aquesta reflexió per tal que activin els seus
coneixements previs sobre el procés de lectura i a través del diàleg col·lectiu millorin
aquest coneixement fins a adquirir la capacitat de lectura, a partir del domini de les
tres estratègies que ja vam presentar. (veure model Annex 55).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumnes, que  raonarà i

reflexionarà les seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles o en petit grup, de

manera que l'adult supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-
los a superar.

� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 

Activitat 11: "Relacionar una
llista de personatges de contes
o títols de contes amb una
imatge del conte"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat seria molt similar a l'anterior, però ara a la columna de la dreta hi
haurem de posar una imatge del conte.

Formes d'ajuda:
� 1er nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raonarà les

seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles o en petit grup, de

manera que l'adult supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-
los a superar.

� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 
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Activitat 12: "Completar títols
de contes coneguts"

Duració: 1-2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat partirà, com en l'activitat nº 10, del coneixement previ dels diferents
contes, a través de la lectura guiada. Ara el que farem és un exercici d'escriptura del
títol del conte.

Com sempre, realitzarem aquesta activitat de forma col·lectiva, llegint el text de la
pissarra i elaborant el pretext entre tots. Es tracta de llegir, cadascú a partir de les
estratègies que conegui el significat dels diferents títols incomplerts, decidir quina o
quines paraules falten i escriure-les. Com sempre, farem justificar les seves decisions. 

Els ajuts, en aquest cas, consistiran en ajudar a fer aquesta reflexió per tal que activin
els seus coneixements previs sobre el procés de lectura i a través del diàleg col·lectiu
millorin aquest coneixement fins a adquirir la capacitat de lectura, a partir del domini
de les tres estratègies que ja vam presentar. (Veure models a l'Annex 56).

Una vegada elaborat el pretext passarem a l'elaboració del text individual. Aquí és on
proposarem diferents nivells de dificultat, que tot seguit exposem.

o) Escriptura lliure del text després de l'elaboració del pretext. Si abans de
l'elaboració del pretext hem proposat als alumnes l'escriptura lliure del text, ja
treballat a nivell oral, podrem comparar els dos textos. Els canvis que
observem podrem atribuir-los al procés d'aprenentatge realitzat.

p) Prepararem un full amb el text escrit però amb buits, on ells han d'escriure les
paraules que faltin, de memòria, a partir de la lectura del text i del record del
text memoritzat. Després poden fer-se ells mateixos l'autocorrecció a partir
d'un model de text complert que tindran posteriorment a la seva disposició.

q) Aquest altre exercici pot ser similar a l'anterior (b), però ara en lloc d'escriure
les paraules lliurement, les tindran escrites a la pissarra però desordenades,
de manera que les hauran de llegir i seleccionar la que creuen que va a cada
espai.

r) Podem proposar un altre exercici similar a l'anterior (c), però ara les paraules
estaran ordenades a la pissarra i les hauran d'escriure als buits corresponents,
mirant el model i llegint-lo.

s) Aquest altre exercici és similar a l'anterior, però ara no hi haurà la llista de
paraules ordenades a la pissarra sinó el text complert. Els alumnes hauran de
llegir els  dos textos, comparar-los i escriure la paraula que falta.

t) Ara podem fer el mateix però en lloc de tenir el text complert a la pissarra, la
qual cosa suposa un exercici de control ocular i d'atenció elevat, l'alumne
tindrà el text complert a la taula, al seu costat, per a poder-lo llegir més
fàcilment.

u) Ara podem fer el mateix que en l'exercici anterior, però ara a més hi haurà
l'adult al costat que li donarà els ajuts i suports que calguin en funció de les
dificultats que mostri.

A partir d'aquí encara podem abaixar més el nivell de dificultat, però ara haurem de
preparar un altre model de full:

i) Aquesta activitat estarà pensada per alumnes que mostres dificultats motrius i
els costa escriure les paraules, encara que sigui en lletra de pal. En aquest
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cas el que farem és tenir escrites  les paraules en una banda del full per tal de
poder-les retallar i després llegir-les i enganxar-les al lloc corresponent. Es pot
fer amb ajut de l'adult o sense ajut, segons cada laumne, però en aquest cas
sense model.

j) Ara podem realitzar l'activitat similar a l'anterior (a) però ara amb l'ajut del
model de la pissarra.

k) També podem abaixar una mica més el nivell proposant el mateix que
l'activitat anterior (b) però ara en lloc de mirar del model de la pissarra, el
model estarà al costat de l'alumne, a la seva taula.

l) Si encara hi ha dificultats podem reduir el text, treballant només a partir d'una
frase, del títol, o inclús d'una paraula, la paraula que sigui el nucli del significat
del text. En aquest cas podem proposar l'escriptura lliure de la paraula sense
model, a partir del model, o ordenar les lletres de la paraula amb model o
sense, amb l'ajut de l'adult o sense, segons cada alumne. En tot cas el que
haurem d'aconseguir és arribar a que l'alumne adquireixi un cer nivell d'èxit i
que sense competent. Es tracta senzillament de situar-se a la zona de
desenvolupament potencial de l'alumne, que ja veiem que pot ser diferent en
cada cas, dins un mateix grup d'alumnes aparentment homogeni. Trobar
aquesta zona  suposa la supervisió del treball dels alunes per tal de detectar
dificultats i bloquejos, i inclús per detectar avorriment, en cas que l'activitat
proposada sigui massa fàcil. En aquest cas el que caldrà és apujar el nivell de
dificultat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: podem proposar els exercicis del segon model de full.
� 2n nivell: podem proposar les activitats d), e), f) i g) del primer model de full.
� 3r nivell: podem proposar les activitats a), b) i c) del primer model de full.

Activitat 13: "Completar dites a
partir del primer vers"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat serà similar a l'anterior, encara que ara el text al qual farem
referència és la pròpia dita, que cal haver treballat prèviament. Així doncs, els nens
l'hauran memoritzat i ara del que es tractarà és d'escriure la part que falta o aparellar
fragments de dites. (Veure models a l'Annex 57). 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: es recomana realitzar l'activitat d'aparellar fragments, però a partir del

model resol a la pissarra o a la taula, segons el nvell de competència de
l'alumne. També es pot realitzar amb l'ajut de l'adult, que li donarà pistes i li
farà raonar les seves decisions. 

� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat d'aparellar els dos fragments de les
dites en lloc de la de completar, ja que comporta un grau més baix de
complexitat. L'adult anirà supervisant la formació de bloquejos i donant pistes
per ajudar-los a superar.

� 3r nivell: l'alumne fa l'actvitat de completar dites sense model, de forma
individual, autònoma. Després consultarà el model per a procedir a
l'autocorrecció amb la supervisió de l'adult.



187

Activitat 14: "Dictat per
parelles d'una cançó
coneguda"

Duració: 1-2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a fer aquesta activitat podem seguir les mateixes orientacions que es van donar a
l'activitat nº 12 d'aquest mateix projecte. L'activitat que es proposa d'entrada respon a
un nivell de complexitat força alt, ja que l'alumne ha de reescriure tot el text de la
cançó, que ja sap de memòria, però de la qual no té el text al davant. Ja vam dir que
el fet de conèixer el que cal escriure suposa un gran alleujament del grau de dificultat,
ja que l'alumne pot dedicar tots els seus esforços cognitius a pensar com ho escriurà i
no què escriurà. Fer l'activitat en parelles (sempre amb nivells de competència
similars) ajudarà a resoldre molts dels dubtes que es plantegin.

Això no obstant, l'adult caldrà que supervisi la formació de bloquejos, i que vagi
donant pistes quan calgui per ajudar-los a la reescriptura. 

A partir d'aquí podem anar abaixant el nivell de dificultat a partir de la supressió
d'estrofes, per a fer la tasca més curta, o bé escriure només el títol, abans de
proposar la tasca de completar paraules del text ja escrit, ja que suposa un altre tipus
d'activitat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: en parelles, els alumnes escriuran només el títol, o només una estrofa

de la cançó. Podem oferir també el text del títol amb les lletres trossejades o
bé el text de l'estrofa amb les paraules trossejades, amb model. 

� 2n nivell: Podem fer el mateix que al nivell anterior, però ara els alumnes
realitzaran l'activitat sense model. L'adult, com sempre, anirà supervisant la
formació de bloquejos i oferint els ajuts necessaris.

� 3r nivell: els alumnes realitzen l'activitat sense model, en parelles o de forma
individual, autònoma. Després consultarà el model per a procedir a
l'autocorrecció, amb la supervisió de l'adult.
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Activitat 15: "Relacionar
endevinalles amb la seva
solució"

Duració: 1-2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat és similar a l'activitat nº 13, encara que aquí el que es proposa és la
lectura de l'endevinalla, prèvia memorització, i la lectura de la paraula que és la
solució de l'endevinalla. Evidentment, la lectura del text és més complexa que la
lectura de la solució, per això proposem la realització de l'activitat a partir de diferents
nivells de dificultat.

En aquest cas oferirem dos models de full, un on cal aparellar i l'altre on cal escriure
la solució de cada endevinalla. (Veure models a l'Annex 58).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'alumne farà l'activitat a partir del model resol a la pissarra, de

manera que haurà de llegir la solució i fer els aparellaments corresponents, o a
la taula, segons el nivell de competència de l'alumne.També es pot realitzar
amb l'ajut de l'adult, que li donarà pistes i li farà raonar les seves decisions. 

� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles, de manera que s'aniran
donant els ajuts mútuament. Podem proposar també l'activitat d'escriure la
solució de l'endevinalla a partir de la llista de les diferents solucions
desordenades a la pissarra. L'adult anirà supervisant la formació de bloquejos i
donant pistes per ajudar-los a superar.

� 3r nivell: l'alumne fa l'activitat sense model, de forma individual, autònoma.
Després consultarà el model per a procedir a l'autocorrecció, amb la supervisió
de l'adult. Un nivell de complexitat més alt serà  proposar un altre model de full
on no hagi d'aparellar l'endevinalla amb la seva solució sinó escriure la solució
de l'endevinalla, sense model, per a procedir a l'autocorrecció consultant el
model.
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Activitat 16: "Recull de
poemes i cançons sobre la
primavera"

Duració: 2 sessions aprox. per
a cada text.

Espai: Aula

Descripció:
Després de la realització de les diferents activitats per al desenvolupament del
projecte, els alumnes poden haver conegut, treballat i après moltes cançons i poemes
relacionats amb la primavera. El recull el podem tenir al racó de la biblioteca, però
també el podem prendre cap a casa i poder recitar i cantar als pares i familiars.

Així doncs, pot sorgir la necessitat de fer-ne un recull per a poder consultar quan
vingui de gust i poder recitar els poemes i cantar les cançons amb l'ajut del text, que
farà de suport per a recordar la lletra. Suposarà també la pràctica de la lectura per
plaer.

De  forma col·lectiva passarem a dicidir quins textos volem que formin part del nostre
recull. Després, passarem a l'edició del text. Cada alumne o cada parella
s'encarregarà de l'edició d'un text sencer. Haurem de dicidir si volem fer-ho a mà o
amb el processador de textos. Caldrà discutir els avantatges i inconvenients dels dos
mètodes (presentació, facilitat d'escriptura, disseny...). En aquest cas l'escriptura dels
textos es realitzarà sempre a partir del model, ja que volem que quedi correcte, per a
sortir a l'exterior. Aquest fet no treurà, però, complexitat a l'activitat, ja que copiar de
forma correcta un text que ja es coneix de memòria no és fàcil. La tendència a
escriure de forma espontània obviant l'escriptura ortogràfica que ens ofereix el text és
gran. I caldrà anar-ho recordant als alumnes.

Tant en un cas com en l'altre l'adult podrà oferir diferents nivells d'ajut, des de la
realització de l'activitat en parelles, fins a la realització de forma individual, passant
per la realització per part de l'adult mentre l'alumne observa, dicta, i participa
activament a partir del seu nivell de competència.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que raonarà les

seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles, de manera que l'adult

supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-los a superar.
� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 
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Activitat 17: "Creació d'un
poema col·lectiu sobre la
primavera, a partir de la lectura
de models"

Duració: 5-6 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de la realització de l'activitat anterior, els alumnes podran crear un poema, de
forma col·lectiva. Després de la lectura guiada de diferents textos poètics, els alumnes
seran capaços de descobrir les seves característiques formals. Ho farem entre tots, a
partir de demanar als alumnes que classifiquin diferents textos entre els quals hi hagi
alguns poemes. Un cop feta la classificació han de poder respondre a la pregunta
"Com ho has sabut?". Algunes de les característiques que segurament sorgiran seran
aquestes:

� Organització en versos, que no ocupen tota l'amplada de la pàgina. 
� Agrupació dels versos en estrofes, cal·ligrames...
� Alteració freqüent de l'estructura sintàctica habitual.
� Al començament hi ha un títol i al peu el nom de l'autor i el de l'obra a la qual

pertany.
� Els versos solen rimar, en rima assonant o consonant.
� Presència freqüent de figures literàries.
� Ens comuniquen sentiments i emocions.
� Si són curts poden ser rodolins, endevinalles, dites...

Per a fer el poema primer elegirem del tema, que segurament es referirà a la
primavera. Utilitzarem de la tècnica de la pluja d'idees, que consisteix en que cadascú
deixa anar els pensaments més espontanis que li vénen sobre el tema, reflex de les
seves vivències, sensacions, sentiments... 

Després ho tornarem a llegir, seleccionarem, ordenarem les idees, reestruturarem les
frases, les pulirem... Fins que ens quedi el text acabat. Al final pensarem un títol
adient, a partir de la mateixa tècnica de la pluja d'idees.

Un cop elaborat el text, l'editarem. Podem fer-ho, com sempre, a mà o a través del
processador de textos. Segons el destinatari del text haurem la prendre la millor
decisió (penjar-lo a la cartellera de la nostra classe, del passadís, publicar-lo a la
revista de l'escola, participar en un concurs de poemes de la localitat, oferir-lo als
pares per Sant Jordi...). 

Segons el nivell de competència dels alumnes haurem de dicidir si cada alumne edita
el seu propi text, o si ho fa l'adult amb la presència dels alumnes, que de forma
col·lectiva participen en la presa de decisions (dictant, decidint si falta una lletra, una
paraula, el color, la mida, la forma de la lletra, il·lustracions...). o bé si cada alumne o
en parelles editen el seu propi text amb la supervisió de l'adult.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raonarà i

reflexionarà les seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles, de manera que l'adult

supervisi la formació de bloquejos i dóni pistes per ajudar-los a superar.
� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. 
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ACTIVITATS AMB TEXTOS EXPOSITIUS:

Activitat 18: "Lectura guiada
de textos expositius"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a fer aquesta activitat podrem seguir les orientacions sobre la lectura guiada
(Annex 25). També podem utilitzar la guia per a fer hipòtesis (Annnex 34).

La lectura comprensiva d'aquests textos es referirà a la informació que volem conèixer
a partir del nostre projecte, que segurament es referirà a com són, quin és el seu cicle
vital i quins canvis experimenten al llarg de les estacions de l'any les flors o els
arbres... 

Aquest treball ens facilitarà la posterior elaboració d'un dossier col·lectiu on expliqui el
que hem après sobre la primavera. 

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins qe tots hi estem d'acord.
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Activitat 19: "Completar
llacunes en un text expositiu"

Duració: 4-5 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Durant el desenvolupament del projecte i l'elaboració del dossier de la tota la
informació que hem recollit sobre el nostre tema hi haurà l'elaboració de textos
expositius. Alguns d'ells poden consistir en omplir els buits que faltin. Aquest pot ser el
cas de les dues activitats que proposem com a exemples. Una es refereix als tipus
d'arbres (de fulla caduca i de fulla perenne) que, després de la seva observació
podran omplir. Hauran de triar un arbre de cada tipus, dibuixar-lo, escriure el seu nom
i explicar què vol dir que és de fulla perenne i caduca. 

L'altra activitat la podrem realitzar després de l'observació d'una flor i de l'estudi de les
seves parts. Ells hauran d'escriure el nom de la flor i respondre a les preguntes-guia
del procés d'observació. Al final dibuixaran la flor observada. No cal respondre-les
totes a la mateixa sessió, però  pensem que a partir de la proposta inicial es poden
anar oferint diferents nivells d'ajut, com veure tot seguit. (Veure models a l'Annex 59).

Com sempre, realitzarem l'activitat de forma col·lectiva, a la pissarra, que per a molts
alumnes ja suposarà un gran esforç cognitiu i serà una bona oportunitat per a
construir el coneixement a partir dels diferents que adult i companys anem oferint.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: el seguiment a nivell oral de l'observació és a l'abast de tots els

alumnes. A l'hora de la realització de l'activitat, en aquest nivell, suposarà
partir del model realitzat col·lectivament a la pissarra. 

� 2n nivell: ara l'alumne pot realitzar l'activitat a partir del model però el text que
cal escriucre per a completar les llacunes està desordenat a la pissarra.
Resoldre l'activitat suposarà la lectura tant del text de la pissarra com del full
d'activitat i decidir on cal escriure cada paraula.  

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense model i ho verbalitza. O pot donar ajut i
suport a un company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar
responsabilitats és una altra manera de fer-los més autònoms. Seguidament
pot autoavaluar-se a partir de l'observació del model.
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Activitat 20: "Reconstrucció
d'un experiment a partir d'un
text desordenat"

Duració: 10-15 dies aprox. Espai: Aula

Descripció:
Prèviament a la realització d'aquesta activitat cal haver realitzat l'experiment. En
aquest cas el que es proposa és l'observació del procés de creixement d'una fesolera
en un pot de vidre amb cotó mullat, per poder veure el que dins la terra no es veuria.

Aquest procés durarà uns quants dies, després dels quals podem proposar aquesta
activitat. Els alumnes tindran el text on s'explica el procés de creixement, que hauran
de llegir i ordenar. Com sempre, farem primer l'activitat de forma col·lectiva, oferint
diferents nivells d'ajut, ja des del moment de la lectura del text, que serà una lectura
guiada en el cas dels alumnes menys competents.  (Veure model a l'Annex 60).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'observació i seguiment a nivell oral de l'experiment és a l'abast de

tots els alumnes. A l'hora de la realització de l'activitat caldrà procedir a la
lectura guiada del text per part de l'adult mentre l'alumne escolta activament i
respon a les preguntes de comprensió lectora que es proposaran a partir de la
pauta de ja coneixem. 

� 2n nivell: en aquest nivell l'alumne pot realitzar la mateixa activitat tal com es
proposa en el nivell 1 però després pot realitzar l'activitat a partir del model, ja
que no ha d'escriure res sinó ordenar i enganxar el text de forma ordenada.  

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms. Seguidament pot autoavaluar-se a
partir de l'observació del model.
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Activitat 21: "Mapes
conceptuals sobre diferents
temes"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció: 
Després de realitzar la lectura guiada dels textos expositius sobre arbres i flors pot
sorgir la necessitat de recollir tota la informació obtinguda en un mapa conceptual que
escriurem en un mural i que ens facilitarà la posterior elaboració del dossier del
projecte.

Com sempre, decidirem el contingut i la seva organització entr tots, a la pissarra. Cal
seguir una estructura lògica i ordenada. En aquest sentit podem seguir les
orientacions que es van donar per a l'activitat 27 del projecte "Anem a comprar" i
també les activitats nº 16 i 17, 23 i 24 del projecte "Anem en cotxe".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mapa conceptual, a la pissarra. A l'hora

d'editar-lo podem escriure les diferents paraules a l'ordinador (pot fer-ho
l'adult) i oferir-les als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural al lloc
corresponent a partir del model elaborat entre tots (el podem tenir escrit en un
full).  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una de les paraules del
mapa a l'ordinador, o bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar
les lletres de les paraules prèviament seccionades o bé escriure-les
manualment. Això ho podem fer amb model de la pissarra o al seu costat,
segons el nivell de competència de cada alumne.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la paraula que hagi d'escriure sense mirar el model. Aquest es podrà
consultar posteriorment, com a exercici d'autoavaluació de forma autònoma.
Quan totes les paraules estiguin ja editades es col·locaran en el mapa
conceptual que prepararem en un mural (només l'esquema). Això ho podran
fer els alumnes, en petit grup, i sense mirar el model. Quan tots els alumnes
hagin col·locat les seves paraules al mapa podrem discutir entre tots si
l'organització conceptual és correcta o no. Després podrem comprovar els
resultats a partir de la consulta al mapa anterior.
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Activitat 22: "Ressenya sobre
un experiment"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció: 
La ressenya podrà referir-se, per exemple, al procés de creixement d'una planta.
Podem publicar-la a la revista escolar i/o de cicle.

El procés d'elaboració de la ressenya sorgirà a partir de la necessitat que tinguin els
alumnes d'ordenar i sistematitzar la informació que hagin recopilat després de
l'observació del creixement de la seva planta. 

En primer lloc, com sempre, oferirem models als alumnes de ressenyes d'experiments
fetes per altres alumnes que ens donin idees de com s'elabora. En podem obtenir en
les revistes escolars antigues o d'altres centres. Després, de forma col·lectiva,
elaborarem el pretext i decidirem com volem ordenar les dades recollides. És a dir,
decidirem quina estructura volem que tingui el text, si hi volem afegir dibuixos, quins,
on...

Després, també de forma col·lectiva, anirem omplint cada apartat d'aquesta
estrucutura amb la informació concreta. I a partir d'aquí ja podrem passar a
l'elaboració individual de l'esborrany. Després, passarem a la correcció durant el
procés d'elaboració i també després. Així, segons el nivell de competència de cada
alumne es podrà fer de forma individual (autoavaluació, a partir de la comparació amb
el pretext), o amb l'ajut de l'adult. En aquest cas es tractarà de comentar els aspectes
oblidats, en quant a dades, apartats de la ressenya, vocabulari, aspectes
morfosintàctics i aspectes ortogràfics que calgui corregir, ja que es tracta d'un text que
ha de sortir a l'exterior. (Veure models a l'Annex 61).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: com que es tracta d'una activitat d'un cert nivell de complexitat, en els

alumnes menys competents pot ser suficient l'elaboració de la ressenya de
forma col·lectiva, guiada. És a dir, els alumnes donen idees, les raonen, les
discuteixen i és l'adult qui les escriu, mentre els alumnes es fixen en quines
lletres hem utilitzat per a escriure cada paraula... Podem proposar a aquests
alumnes un altre model d'activitat on hauran de dibuixar la planta en tres fases
del seu creixement, escriure el número de la fase i el nom de la planta, amb
diferents nivells d'ajut (amb model, sense model, lletres trossejades... segons
el nivell de competència de l'alumne). 

� 2n nivell: Ara ja podem intentar que l'alumne faci el treball de forma individual,
encara que pot ser en parelles, en petit grup, i l'adult pot oferir el seu ajut si és
al costat del nen/a orientant i guiant aquest procés. També poden fer-ho a
partir d'un model, després d'haver treballat ja el text de forma col·lectiva. O bé
pot fer l'activitat a partir del text on hi ha les diferents fases desordenades
(veure model Annex 58 que es proposa a l'activitat nº 20).

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms. Després pot autoavaluar-se a
partir de l'observació del model i la supervisió de l'adult. 
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ACTIVITATS AMB TEXTOS PRESCRIPTIUS:

Activitat 23: "Instruccions per
a plantar una planta"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Suposem que l'alumne ha realitzat ja les activitats amb textos instructius que vam
presentar al projecte "Descobrim el diari". Si no fos així, caldria  presentar diferents
textos entre els quals hi hagi diferents instruccions. Es tractarà de que els alumnes
reconeguin unes instruccions entre altres textos similars: cartes, propaganda, anuncis
catàlegs, cartells, notes... Una vegada identificades les instruccions cal reflexionar
sobre quins són els elements que tenen en comú totes les elles per a poder
identificar-les com a tals. És a dir, es tracta de poder respondre a la pregunta "Com
saps que són unes instruccions?".

Una vegada identificades les característiques formals intentarem elaborar les
instruccions per a plantar una planta.

Per a fer-ho, haurem ja observat models i sabrem ja què cal dir en el text. Com
sempre, elaborarem el pretext de forma col·lectiva i, posteriorment, passarem a la
realització de l'activitat de forma individual.

Per a començar podem oferir als alumnes una pauta per a l'elaboració del text que, a
poc a poc, caldrà anar retirant per a passar a fer-ho de forma autònoma, sense oblidar
cap d'aquests elements. (Veure model Annex 61, d'on agafaríen l'exercici que
proposa la ressenya del creixement d'una planta. Nosaltres perònomés agafarem el
primer full, on explicarem què necessitem i com ho farem).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: com que es tracta d'una activitat d'un cert nivell de complexitat, en els

alumnes menys competents pot ser suficient l'elaboració de les instruccions de
forma col·lectiva, encara que sigui de forma guiada. És a dir, els alumnes
donen idees, les raonen, les discuteixen i és l'adult qui les escriu, mentre els
alumnes es fixen en quines lletres hem utilitzat per a escriure cada paraula...
Podem també proposar l'activitat sobre paper a partir del model.

� 2n nivell: ara ja podem intentar que l'alumne faci el treball de forma individual,
encara que pot ser en parelles, en petit grup. L'adult pot oferir el seu ajut si és
al costat del nen/a orientant i guiant aquest procés. O bé pot fer l'activitat a
partir del text on hi ha les diferents frases desordenades.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms. Després pot autoavaluar-se a
partir de l'observació del model i la supervisió de l'adult. 



197

ACTIVITATS D'AUTOAVALUACIÓ: 

Descripció: En acabar el projecte, tots els alumnes haurien de poder respondre,
d'alguna manera, al qüestionari d'autoavaluació, per tal que vagin prenent consciència
del seu procés de desenvolupament. Només així els podrem ajudar a ser els
protagonistes i responsables de la construcció del coneixement.

No cal respondre totes les preguntes el mateix dia, i tampoc ho faran tots els alumnes
de la mateixa manera, però tots poden respondre. Només caldrà anar variant els
diferents nivells d'ajut.

QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE 
"Coneguem el camp a la promavera"

Ho faig bé jo
sol

Ho faig amb
ajut

Sé situar el dia que estem al calendari.
Sé observar quin temps fa avui.
Sé com es mesura la temperatura.
Sé el nom de les flors que hem observat.
Sé identificar els diferents arbres observats. 
Sé identificar els diferents animals observats.
Sé explicar per escrit la sortida al camp.
Participo activament en la lectura guiada d'un conte.
Sé reconstruir un conte conegut a partir de les
frases desordenades.
Sé reescriure un conte conegut.
Relaciono contes amb una frase típica del conte.
Relaciono títols de contes amb la seva imatge.
Sé completar títols de contes coneguts.
Sé completar dites a partir del primer vers.
Sé escriure una cançó coneguda.
Sé relacionar endevinalles amb la seva solució.
Col·laboro activament en l'edició d'un text a
l'ordinador.
Participo activament en la lectura guiada d'un text
sobre plantes i flors.
Sé escriure les paraules que falten en un text
conegut.
Sé reconstruir un experiment que hem fet a partir
del text desordenat.
Participo activament en l'elaboració d'un mapa
conceptual.
Participo activament en l'elaboració de la ressenya
d'un experiment.
Sé escriure les instruccions per plantar una planta.
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Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a

respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després les anirà marcant al lloc corresponent,
mentre el nen/a ho observa.  

� 2n nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a
respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després dirà al nen/a que ho marqui al lloc
corresponent. Pot fer-ho amb una creueta o un gomet de color diferent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. 
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PROJECTE  DE  TREBALL  "QUÈ MENGEM?"

El desenvolupament d'aquest projecte suposa partir de la necessitat que tenen els
alumnes i el professor/a de conèixer el món dels aliments, tot allò que mengem cada
dia i que potser no coneixem gaire bé. Respondria a la necessitat de saber el seu
origen i el que ens aporten. Si viuen al camp potser ja coneixen una mica aquest
entorn, però en tot cas, suposarà una oportunitat per aprofundir en els coneixements
previs que puguin tenir, obtinguts a partir de les seves experiències vitals. Es tracta
d'anar una mica més enllà de la típica resposta a la pregunta "d'on surt la llet?", "del
supermercat".

Aquest projecte abarca molts dels continguts de l'àrea de la descoberta de l'entorn
natural. Els seus continguts entraran de ple en l'eix transversal d'educació per la salut,
a partir de l'educació per una dieta equilibrada.

Una vegada descoberta la funcionalitat del projecte caldrà prendre un conjunt de
decisions de forma col·lectiva. Només així els donarem l'oportunitat d'estimular el seu
pensament creatiu i la reflexió sobre les diverses alternatives que sovint podem valorar
abans de prendre una decisió. Treballar d'aquesta manera suposarà un exercici de
tolerància, d'escoltar-se els uns als altres, tant entre els alumnes com entre el
professor/a i els alumnes.

Abans de presentar les diferents activitats volem mostrar un índex amb les activitats
que es desenvoluparan a continuació:

Activitat d'avaluació inicial.

Activitats amb textos enumeratius:
1. Control dels esmorzars.
2. Estadística dels esmorzars.
3. Llista dels alumnes que es queden a dinar.
4. Què hi ha avui per dinar?
5. Menú del racó del restaurant.
6. Llista dels aliments del racó de la botiga.
7. Lectura guiada de catàlegs d'aliments del supermercat.

Activitats amb textos informatius:
8. Lectura guiada d'anuncis d'aliments.
9. Recull de notícies sobre temes alimentaris.
10. Recull i classificació d'anuncis d'aliments segons el tipus d'aliment.
11. Entrevista a un elaborador d'aliments.

Activitats amb textos literaris:
12. Lectura guiada d'un conte.
13. Reconstruir un conte conegut a partir de les frases desordenades.
14. Reescriptura d'un conte conegut.
15. Relacionar contes amb una frase típica d'un dels seus personatges.
16. Relacionar una llista de personatges de contes o títols de contes amb una imatge

del conte .
17. Completar títols de contes coneguts.
18. Completar dites a partir del primer vers.
19. Dictat per parelles d'una cançó coneguda.
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20. Relacionar endevinalles amb la seva solució.

Activitats amb textos expositius:
21. El meu àpat preferit.
22. Classificació de plats en primers plats, segons plats i postre.
23. Lectura guiada de textos expositius sobre l'origen dels aliments: diccionaris i

enciclopèdies.
24. Completar llacunes en un text expositiu.
25. Ressenya d'una activitat: anar al restaurant.
26. Mapes conceptuals sobre l'origen dels aliments.
27. Ressenya d'una visita al forn.
28. Ressenya d'una activitat: elaborem pa.

Activitats amb textos prescriptius:
29. Recull i elaboració de receptes de cuina.
30. Normes de comportament al menjador.
31. Normes de comportament a la cuina.
32. Consells per a una bona alimentació.
33. Reconstrucció d'una recepta de cuina a partir del text desordenat.

Activitat d'autoavaluació.

A continuació presentem les diverses activitats que, com ja hem dit, no seran una
proposta tancada sinó oberta i flexible, que pugui ajustar-se a les necessitats reals
dels alumnes de l'aula. Hem proposat una possible temporalització, on es parla de
sessions de classe, per les quals entenem una unitat de temps ininterromput dedicat a
una mateixa activitat, la durada de la qual pot ser variable, en funció de l'edat dels
alumnes i de les característiques de la pròpia activitat.

AVALUACIÓ INICIAL: Una vegada decidit que volem saber coses sobre els aliments,
ens asseurem tots a la rotllana, i el professor/a pot demanar als alumnes que expliquin
el que els agrada més per menjar i de què creuen que està fet, d'on ve...

Serà molt interessant prendre nota de tot allò que diuen els alumnes, que ens servirà
d'avaluació inicial.

A partir d'aquí podrem proposar diferents tipus d'activitats, ajustades a les seves
necessitats i a la ZDP de cada alumne, a partir sempre de l'observació sistemàtica dels
alumnes mentre realitzen les diferents activitats proposades. A l'hora de l'avaluació
sumativa podrem comparar els resultats obtinguts amb els resultats de l'avaluació
inicial i observarem el progrés realitzat.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS ENUMERATIUS:

Activitat 1: "Control dels
esmorzars"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Cada dia, abans o després d'esmorzar, cada nen/a marcarà a la graella en DIN-A3
(veure Annex 3) el que ell ha menjat per esmorzar, a partir d'un codi com ara el
següent:

ENTREPÀ: gomet groc
FRUITA: gomet verd
LÀCTICS: gomet blau
PASTA: gomet vermell
NO HI ÉS: no posar res

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.
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Activitat 2: "Estadística dels
esmorzars"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
En una cartell plastificat mida DIN-A3 (veure Annex 4) hi haurà una graella de 2x2
amb els noms de les diferents possibilitats d'esmorzars. A partir de la graella de
control d'esmorzars, el nen/a encarregat dels ESMORZARS comptarà de cada dia (la
darrera columna) quants nens/es hi ha hagut de cada tipus (de cada color) i
enganxarà el número corresponent (que tindrem preparat en mida gran i plastificat), al
lloc corresponent. Després compararà les xifres i dirà de quin tipus n'hi ha més,
menys o igual.

En acabar una graella (sol durar al voltant d'un mes) es pot elaborar una estadística
dels esmorzars de cadascú (veure Annex 5). Hi haurà tres columnes: a la primera hi
dibuixarem el tipus d'esmorzar (entrepà, làctic, fruita o pasta); a la segona hi
escriurem la paraula corresponent al tipus d'esmorzar; i a la tercera el nombre de dies
que ha portat aquell tipus d'esmorzar. Això ho farà cadascú anant a la graella dels
esmorzars i comptant quants gomets té d'aquell color. Es pot fer la primera part de
l'activitat de forma col·lectiva a la pissarra, pretext, i després fer-ho al full a partir del
model o sense model, segons el grau de dificultat que necessiti cada alumne/a.

A nivell col·lectiu es pot elaborar un gràfic de barres que il·lustra de forma molt més
visual el resultat de l'estadística.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. Com a activitat complementària

poden escriure a sota del full d'estadística una frase on es comparin les
quantitats, com per exemple "Hi ha més dies que he menjat entrepà que
pastes" o "Només he menjat un dia làctics". És a dir, una dada a destacar de
la taula. 
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Activitat 3: "Llista dels
alumnes que es queden a
dinar"

Duració: 10 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
Es tracta d'una taula (veure Annex 9) mida DIN-A3, plastificada, amb dues columnes.
En una hi diu SI i en l'altra NO. L'alumne encarregat de MENJADOR anirà llegint tots
els noms dels nens/es, que en un principi seran a la columna del NO. Els que
responguin que sí passaran a l'altra columna, a la mateixa fila. Després comptarà
quants es queden a dinar i quants no. Compararem les quantitats, "hi ha més que, o
menys que o tants com...". Fent una suma de les dues quantitats, sempre ens haurà
de donar en total la quantitats d'alumnes que hi ha a la classe.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. 
� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar.
� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza.

Activitat 4: "Què hi ha avui per
dinar?"

Duració: 15 minuts aprox. Espai: Aula

Descripció:
En un cartell (veure Annex 11) mida DIN-A3 plastificat hi haurà tres caselles. Una per
al primer plat, una altra per al segon plat i una altra per a les postres. La pregunta
"Què hi ha avui per dinar?" desperta l'interès dels nens/es, ja que volen saber si el
que menjaran els agrada o no. 

Prepararem tres capsetes cada una amb el nom del que conté: menjars de primer
plat, de segon plat o postres. També podem intentar buscar com ho podem organitzar
perquè no es barregin els cartronets, de forma col·lectiva i preparar-ho per grups...

Cada dia el nen/a encarregat de MENJADOR, després de passar llista dels nens/es
que es queden a dinar, posarà al tauler d'anuncis el menú del dia. 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult  posa els rètols del menú corresponents a aquell dia. Ho

presenta als alumnes, els quals hauran de "desxifrar l'enigma". Entre tots
s'aniran plantejant diferents hipòtesis, que es discutiran, raonaran,
comprovant... i arribar així a una solució que satisfaci a tothom. Si ningú ho
descobreix l'adult donarà pistes: quina és la primera lletra?, com sona? Quins
aliments de primer plat comencem per aquest so?. Anirem provant les
diferents hipòtesis, en cas de tenir vàries alternatives, i raonar quina d'elles
serà la correcta raonant perquè les demés no ho són. 

� 2n nivell: l'adult diu el nom del primer plat i l'encarregat/a el buscarà a la
capseta corresponent. Si no el troba el grup li donarà pistes fins que ho trobi,
seguint el procediment anterior. Farem el mateix amb els altres dos plats.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, de forma autònoma.
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Activitat 5: "Menú del racó del
restaurant"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
És possible que en el grup sorgeixi la necessitat de muntar a la classe el RACÓ DEL
RESTAURANT. Entre tots caldrà decidir quin pot ser ell lloc més adient per a situar-lo.
Després ens asseurem a la rotllana i pensarem què necessitem per a muntar-lo. Els
alumnes van aportant les seves idees mentre l'adult pren nota a la pissarra. Entre
elles pot haver-hi:

� una taula i dues cadires.
� taula de la cuina i quatre cadires.
� taulells de la cuina.
� estris per a fer el menjar i vaixella.
� menjar de joguina.
� drap del cambrer.
� davantal i barret blanc pel cuiner.
� bloc de notes pel cambrer i llapis.
� estris per a disfressar-se dels clients del restaurant: corbata, ulleres, barret,

rellotge, bolso, moneder amb diners de joguina (xapes...).
� safata
� joc de fotografies de diferents ofertes de primers plats, segons plats i postres per a

poder triar el menú.
� targes de crèdit.
� cartell amb el nom del restaurant.
� cartell d'obert i tancat.

També haurem de decidir com ho organitzarem: per exemple, necessitarem un
cuiner/a, un cambrer/a i dos clients/es. Tindrem una capça amb tots els elements per
a poder disfreçar-se dels diferents personatges. També tindrem aprop una capça amb
les targes de les diferents fotografies dels plats agrupats en primer plat, segon plat i
postre. Aquestes fotografies portaran el nom del plat escrit al darrera, en lletra de pal i
lligada. 

Podrem també preparar un guió de conversa en aquesta situació, de forma col·lectiva,
encara que en proposem un exemple a l'Annex 62. També caldrà elaborar entre tots
el cartell OBERT/TANCAT i el cartell del nom del restaurant, que també haurem de
decidir entre tots. Per a fer-ho, podem seguir les instruccions que hem donat a
l'activitat nº 20 del projecte "La meva escola".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre realitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitat 6: "Llista dels
aliments del racó de la botiga"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com ja hem vist en el projecte "La meva escola", al racó de la botiga poden vendre i
comprar aliments. Per a l'organització del racó caldrà posar un cartell amb els preus,
però caldrà també escriure els noms dels aliments.

Un cop vista la necessitat del cartell es discuteix entre tots la mida i el contingut i es
pensa, de forma col·lectiva o en petits grups, la quantitat de lletres que calen, quines
hauran de ser i en quin ordre. El resultat final haurà de ser correcte, ja que es tracta
d'un text per a exposar. Per això si algun error no és detectat pel grup el comentarà
l'adult. Després s'editarà el cartell, o les diferents paraules del cartell per a enganxar-
les després, amb el material que es consideri més adient (cartolina, ceres,
retoladors...) o bé amb  l'ajut del processador de textos.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre ralitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat. Una altra possibilitat és fer-ho en parelles amb nivell de
competència similar.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitat 7: "Lectura guiada de
catàlegs d'aliments del
supermercat"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
És habitual que les nostres bústies s'omplin de catàlegs de propaganda de les ofertes
de productes del supermercat. Doncs bé, aquests textos ens poden ser molt útils per
a la realització de diferents activitats. La primera que podem realitzar és la lectura
guiada del catàleg. 

Si en un altre projecte vam classificar els tipus de textos a partir del seu suport
material (activitat nº 9 del projecte "Anem a comprar"), ara el que proposarem és
classificar-los de forma lliure, de tal manera que entre tots caldrà consensuar el criteri
de classificació. Una vegada acabada la classificació caldrà que verbalitzin el nom
que li posarien a cada grup i intentar distingir les característiques formals que tenen
aquells textos, que fan que tots els seus exemplars, diferents entre ells, pertanyin al
mateix grup.

Ens poden aparèixer: diaris, revistes, cartes, envasos de productes, bosses, llibres,
contes, catàlegs, cartells, notes... Una vegada descorbertes de forma inductiva les
característiques formals dels diferents textos, ens dedicarem a la lectura comprensiva
dels catàlegs, destacant que es tracta de textos que enumeren els diferents productes
que s'ofereixen a un preu especial, atractiu per al client o comprador.

Per a procedir a la lectura guiada seguirem les orientacions que es van donar al marc
teòric sobre el procés de lectura i també la guia per a l'elaboració d'hipòtesis de
lectura (Annex 34). En aquests cas les pistes que ens donarà el text serà la pròpia
imatge del producte i els coneixements previs que tinguin els alumnes sobre el
producte (si el coneixen, l'han vist i llegit a casa seva...). 

Després de la lectura del text podrem passar a la realització d'altres activitats, com
veurem al llarg d'aquest mateix projecte.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat els nivells de dificultat s'ajusten automàticament al nen/a, ja que
cadascú activa de forma espontània les estratègies de lectura que posseeix en funció
dels seus coneixements previs, les seves necessitats i el seu nivell de competència. 
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ACTIVITATS AMB TEXTOS INFORMATIUS:

Activitat 8: "Lectura guiada
d'anuncis d'aliments"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com qualsevol altre text escrit, l'anunci publicitari que trobem en revistes pot ser un
bon exercici per a activar els nostres coneixements previs sobre el món. Davant d'un
anunci seguirem els mateixos passos que per a lectura de qualsevol altre text,
posarem en marxa i practicarem les diferents estratègies de lectura. Una d'elles serà
l'elaboració d'hipòtesis, seguint la pauta a la qual ja hem fet referència a l'activitat nº 7
d'aquest projecte. 

Un anunci publicitari però, a diferència del cartell, té molt poc text i en canvi molta
imatge. Els diferents elements que hi intervenen ens hauran de servir per elaborar un
esquema interpretatiu, que ens faciliti la creació d'una estructura narrativa, una
història que porta un missatge, la necessitat, segons els autors, de comprar aquell
producte. 

Trobar la història, l'argument de l'anunci no és fàcil. Caldrà anar-lo descobrint entre
tots a partir de la interrelació entre els diferents elements que hi apareixen. Fer aquest
exercici suposarà elaborar entre tots un mapa conceptual, de relacions, entre tots els
elements. (Veure models Annex 35). Elaborar aquest esquema ens pot ocupar tota
una sessió. 

Després el fotocopiarem per a cada alumne per tal que, en una altra sessió, s'elabori
l'estructura narrativa que hi ha implícita. Aquesta activitat podrem elaborar-la entre
tots, és a dir, fer el pretext, a la pissarra. Un cop elaborat, es procedirà a l'elaboració
del text definitiu de forma individual, en el full fotocopiat. A partir d'aquí es quan es
poden proposar diferents nivells de dificultat. 

El text més important que trobarem en l'anunci serà l'eslògan, o frase que conté tot el
missatge que vol transmetre l'anunci. Ens donarà molta informació sobre l'objectiu de
l'anunci. Sovint, però no reflecteixen el vertader missatge, ja que contenen un doble
sentit, un missatge explícit i un missatge implícit. Distingir entre els dos missatges i
discutir entre tots la veratitat de la informació que contenen serà també un objectiu a
treballar ja des d'aquests nivells. Es tracta de fomentar una actitud critica davant del
consumisme.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: de forma col·lectiva els alumnes hauran de distingir entre un anunci

publicitari i altres tipus de textos (cartes, notes, cartells, contes, catàlegs...).
També poden identificar logotips. Lectura guiada de l'anunci per part del
professor/a. Localització i identificació de paraules del text, hipòtesis... i
posterior discussió entre tots. Si ningú ho sap el professor pot ajudar a
desxifrar l'enigma. Comentari oral del significat de l'anunci, de la relació del
text amb la intenció de l'autor. 

� 2n nivell: tot aquest treball del nivell anterior es farà de forma col·lectiva. Es
farà després l'activitat que s'explica a l'apartat de metodologia. En aquest nivell
els alumnes realitzaran l'activitat de forma individual però a partir del model del
pretext de la pissarra.

� 3r nivell: els alumnes faran l'activitat de forma individual i sense model.
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Activitat 9: "Recull de notícies
sobre temes alimentaris"

Duració: 1 sessió per a cada
text aprox.

Espai: Aula

Descripció:
Els mitjans de comunicació sovint parlen de notícies sobre temes alimentaris, ja siguin
intoxicacions per la inadequada manipulació d'aliments, estadístiques sobre índex de
malaltíes en les quals l'alimentació és un factor causant, estadístiques sobre nivells de
incidència d'una determinada malaltia en nens a causa de mals hàbits alimentaris... 

Doncs bé, podem decidir amb els nostres alumnes fer un seguiment d'aquestes
notícies que es publiquin als diaris, activitat en la qual poden participar els pares, de
manera que fomentarem la col·laboració escola-família.

Procedirem doncs a la lectura guiada i comentari col·lectiu d'aquestes notícies, en el
moment en que es produeixin. Encara que pugui semblar que el contingut de la
notícia sobrepassi la capacitat de comprensió dels alumnes, serà tasca del profesor
ajudar l'alumne a explicar, de forma planera, el que es preten comunicar, de manera
que ho puguin entendre mínimament. Suposarà un treball d'educació per la salut, eix
transversal de gran importància dins el currículum.

Així, al llarg del curs podem elaborar un recull de notícies que ens parlin sobre el
tema. Després de tots els comentaris realitzats, segur que estarem en condicions
d'elaborar unes conclusions juntament amb els nostres alumnes, que formarien part
d'un text prescriptiu, un recull de consells per a una bona alimentació. Aquesta
activitat la desenvoluparíem però, en l'apartat de textos prescriptius.

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat els nivells de dificultat s'ajusten automàticament al nen/a, ja que
cadascú activa de forma espontània les estratègies de lectura que posseeix en funció
dels seus coneixements previs, les seves necessitats i el seu nivell de competència. 
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Activitat 10: "Recull i
classificació d'anuncis
d'aliments segons el tipus
d'aliment"

Duració: 4-5 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Després de la lectura i interpretació guiada de diferents anuncis publicitaris sobre
aliments podem d'utilitzar-los per a conèixer els tipus d'aliments segons el component
principal que ens aporti: proteïnes, vitamines, sals minerals, greixos o hidrats de
carboni. Caldrà explicar primer què vol dir cada un d'aquests components i per què
són necessaris per a una alimentació sana.

El joc didàctic "A taula", que recull una gran quantitat de fotografies de diferents
aliments, tant cuinats com cruus, ens pot ser útil per a treballar prèviament els
components dels aliments. Després, però, per a elaborar el mural o dossier sobre la
roda dels aliments ens seran més útils els productes dels anuncis que haurem retallat.

Podem elaborar el treball tant de forma col·lectiva (un mural, un sol dossier...) o de
forma individual, on cada nen elaborarà el seu propi dossier. Si decidim fer-ho de
forma col·lectiva, cada alumne o cada parella pot encarregar-se d'una pàgina del
dossier, per exemple, de manera que entre tots els alumnes o parelles quedin coberts
els diferents tipus d'aliments. A sota de cada fotografia de l'aliment haurem d'escriure
el nom del producte, que normalment podran identificar en el propi producte. Fer això
no suposarà cap dificultat si prèviament, de forma col·lectiva, hem llegit les etiquetes
dels productes, sobre els quals moltes vegades ja posseeixen un cert nivell de
coneixements previs.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre realitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat. Una altra possibilitat és fer-ho en parelles amb nivell de
competència similar.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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Activitat 11: "Entrevista a un
elaborador d'aliments"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Botiga i
aula

Descripció:
Dins l'apartat de textos informatius trobem l'entrevista, que encara que es tracti d'un
text oral, sovint podem veure publicada per escrit en els mitjans de comunicació. Així
doncs, el projecte que estem desenvolupant pot suposar la necessitat de saber com
s'elaboren els diferents aliments. Per això la millor manera és poder-ho preguntar a
algú que ho fa cada dia. Pot tractar-se d'un forner, d'un pastisser, d'un xarcuter...
Segons les possiblitats de la localitat i /o les preferències dels alumnes decidirem a
qui volem realitzar l'entrevista.

En primer lloc caldrà pensar les preguntes, de forma col·lectiva. Això suposarà
l'elaboració del pretext. Després, procedirem a editar-les, ja sigui a mà o a través del
processadr de textos. Cada alumne pot editar una pregunta, per exemple.

Després realitzarem l'entrevista quan fem la visita al lloc de treball, per a poder
observar el procés de fabricació. Cada alumne pot fer una pregunta, encara que
l'adult prendrà nota de les respostes per a l'elaboració del text a l'aula. Ara potser serà
millor fer-ho col·lectivament, ja que es tractarà d'un text bastant llarg i pot depassar el
nivell de competència dels alumnes d'Educació Infantil. 

Després podem proposar la publicació de l'entrevista a la revista de l'escola o bé la
inclourem en el dossier final del nostre projecte.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult mentre el nen/a dóna les ordres verbals del que ha de fer.

L'adult li fa raonar les seves decisions. Es tracta de que el nen/a entengui el
que estem fent i per què. Una vegada compartits aquests significats, si ell no
és competent per escriure de forma autònoma pot dictar a l'adult mentre
aquest fa el rol de secretari, ajudant. I li mostrarà com ho llegeix i ho escriu. 

� 2n nivell: ho fa el nen/a amb l'ajut de l'adult, que el guia, l'orienta i el fa raonar
mentre ralitza l'activitat, sigui quina sigui la forma d'edició que haguem
seleccionat. Una altra possibilitat és fer-ho en parelles amb nivell de
competència similar.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza, tant manualment com a
l'ordinador.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS LITERARIS:

Activitat 12: "Lectura guiada
d'un conte"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
En aquest cas els contes es referiran a una tamàtica relacionada amb el projecte que
estem desenvolupament, entre els quals podem destacar els següents títols entre els
contes populars:

� La caseta de xocolata (llaminadures)
� Els tres ossets (sopa)
� La lletera (llet)
� La castanyera (castanyes)
� La caputxeta vermella (mel, pastissos...)
....................

Podem consultar l'Annex 25 (Guió de lectura guiada) i l'annex 34 (guia d'hipòtesis de
lectura).

Formes d'ajuda:
En aquest cas el grau d'ajut consistirà en  oferir un major o menor suport en la reflexió
a l'hora de respondre a les qüestions plantejades en cadascún dels moments de la
lectura. Per exemple, si davant la pregunta "Què vull saber quan llegeixi el text?" no
troba resposta haurem d'anar-li oferint diferents alternatives per tal que seleccioni la
que s'ajusta més a la realitat. Quan el nen/a triï una alternativa errònia no li ho direm
directament sinó que el farem reflexionar, justificar la seva resposta i a partir de la
interacció amb el grup trobar altres raonaments i alternatives a la pregunta plantejada.

Activitat 13: "Reconstruir un
conte conegut a partir de les
frases desordenades"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 8 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte.
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Activitat 14: "Reescriptura d'un
conte conegut "

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Es tracta de l'escriptura guiada del conte del qual prèviament haguem fet una lectura
guiada. És un conte conegut i ara el que farem és escriure'l entre tots. Es tracta de
l'elaboració del pretext, o esborrany col·lectiu del text individual que es realitzaria
posteriorment. Després passarem a l'escriptura individual del text.

En aquest cas cal entre tots reconstruir l'argument ordenat i decidir entre tots la millor
forma d'expressar-nos. Com que es tracta d'un text narratiu no oblidarem l'estructura
narrativa i els seus elements bàsics (presentació, nus i desenllaç). Així, a la
presentació es presenta la situació intentant respondre a les preguntes:

� Qui és/són el/els protagonista/es?
� Com és /són el/els protagonista/es?
� On passa la història?
� Quan passa?
� Què fa/fan?  

Al nus intentarem respondre a aquestes altres:

� Què passa?
� Amb qui passa?
� Per què passa?
� Com passa?
� Què més passa?

I al desenllaç:

� Com es resol?
� Com viuen el desenllaç els personatges?
� Com acaba la història?

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'escriure el text ho faran a partir del seu nivell. En aquest
cas els diferents nivells d'ajut els haurem donat ja en el moment de l'elaboració del
pretext, ja que quan surt un alumne a la pissarra a continuar escrivint el text del conte,
serà el moment d'oferir-li pistes si no sap ben bé què hem dit ja, què ens falta, com ho
podem escriure...

Per altra banda, els alumnes que encara no dominen el codi escrit, que encara no són
alfabètics, poden dedicar més esforç cognitiu a aquest procés si tenen ja molt clar què
volen escriure.
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Activitat 15: "Relacionar
contes amb una frase típica
d'un dels seus personatges"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 10 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte.

Activitat 16: "Relacionar una
llista de personatges de contes
o títols de contes amb una
imatge del conte "

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 11 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte.

Activitat 17: "Completar títols
de contes coneguts"

Duració: 1 sessió aprox. Espai: Aula

Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 12 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte.
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Activitat 18: "Completar dites a
partir del primer vers"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 13 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte. Podem
utilitzar dites com les següents:

� "El català de les pedres en treu pa".
� "A la taula i al llit al primer crit".
� "Qui canta a la taula i xiula al llit no té el seny complit".
� "Panses nous i pinyons, postres de minyons"
� "Panses, nous i olives són bones amigues"
� "No per tu sinó pel pa remena la cua el ca"
� ..................

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: es recomana realitzar l'activitat d'aparellar fragments, però a partir del

model resol a la pissarra o a la taula, segons el nvell de competència de
l'alumne. També es pot realitzar amb l'ajut de l'adult, que li donarà pistes i li
farà raonar les seves decisions. 

� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat d'aparellar els dos fragments de les
dites en lloc de la de completar, ja que comporta un grau més baix de
complexitat. L'adult anirà supervisant la formació de bloquejos i donant pistes
per ajudar-los a superar.

� 3r nivell: l'alumne fa actvitat de completar dites sense model, de forma
individual, autònoma. Després consultarà el model per a procedir a
l'autocorrecció amb la supervisió de l'adult.
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Activitat 19: "Dictat per
parelles d'una cançó
coneguda"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 14 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte. Podem
utilitzar  cançons com les següents:

� "El rebost del campament"
� "La xocolata"
� "Una plata d'enciam"
� "Volem pa amb oli"
� "El cuiner"
� "Per Tots Sants"
� "Peix peixet"
� "A B C, la pastera ja la sé"
� ...............

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: en parelles, els alumnes escriuran només el títol, o només una estrofa

de la cançó. Podem oferir també el text del títol amb les lletres trossejades o
bé el text de l'estrofa amb les paraules trossejades, amb model. 

� 2n nivell: Podem fer el mataix que al nivell anterior, però ara els alumnes
realitzaran l'activitat sense model. L'adult, com sempre, anirà supoervisant la
formació de bloquejos i oferint els ajuts necessaris.

� 3r nivell: els alumnes realitzen l'activitat sense model, en parelles o de forma
individual, autònoma. Després consultarà el model per a procedir a
l'autocorrecció, amb la supervisió de l'adult.
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Activitat 20: "Relacionar
endevinalles amb la seva
solució"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les orientacions donades a
l'activitat nº 14 del projecte "Descobrim el camp a la primavera". Ara, però, ens
ajustarem als contes que facin referència a la temàtica del nostre projecte. Podem
utilitzar endevinalles com les següents:

� "Una capceta blanca que quan s'obre ja no es tanca" (l'ou)
� "Ma mareta és tartamuda,

 el meu pare és cantador,
 vesteixo blanc per fora
 i tinc sang groga en el cor". (l'ou)

� "Creixo verd, groc em torno,
 em pasten blanc i tou em mengen" (el pa)

� "L'arbre el fruit ha de donar
       la premsa l'ha de premsar
       te l'has de menjar amb el pa
       i el vestit et pots tacar." (l'oli)

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'alumne farà l'activitat a partir del model resol a la pissarra, de

manera que haurà de llegir la solució i fer els aparellaments corresponents, o a
la taula, segons el nivell de competència de l'alumne.També es pot realitzar
amb l'ajut de l'adult, que li donarà pistes i li farà raonar les seves decisions. 

� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles, de manera que s'aniran
donant els ajuts mútuament. Podem proposar també l'activitat d'escriure la
solució de l'endevinalla a partir de la llista de les diferents solucions
desordenades a la pissarra. L'adult anirà supervisant la formació de bloquejos i
donant pistes per ajudar-los a superar.

� 3r nivell: l'alumne fa l'activitat sense model, de forma individual, autònoma.
Després consultarà el model per a procedir a l'autocorrecció, amb la supervisió
de l'adult. Un nivell de complexitat més alt serà  proposar un altre model de full
on no hagi d'aparellar l'endevinalla amb la seva solució sinó escriure la solució
de l'endevinalla, sense model, per a procedir a l'autocorrecció consultant el
model.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS EXPOSITIUS:

Activitat 21: "El meu àpat
preferit"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Tots els alumnes solen estar motivats per a respondre a la pregunta "Quin és el teu
àpat preferit?". Cal tenir en compte de preguntar per l'àpat i no pel plat, ja que sinó
responen sovint el plat que més els agrada i prou. 

Pensem que és important que els alumnes s'esforcin en definir un àpat sencer, amb
un primer plat, segon i postre. Sabem que això és difícil, i aquesta dificultat reflexa un
hàbit freqüent entre els escolars: menjar plat únic, no prendre fruita o prendre un
entrepà amb patates de xurreria, en alguns entorns socials més degradats. Detectar
aquesta dificultat ens pot aportar informació sobre els hàbits alimentaris dels nostres
alumnes, informació que es pot completar amb una entrevista a la família, o amb
xerrades als pares a través d'una "Escola de pares", per exemple.

Si es dóna el cas que trobem aquestes dificultats caldrà primer realitzar l'activitat
següent, nº 22 d'aquest mateix projecte, per a aprendre a distingir el que són primers
plats, segons i postre.

Una vegada adquirida aquesta distinció podrem passar a que cadascú expliqui el seu
àpat preferit. Com sempre, escriurem el nom dels diferents àpats triats pels alumnes a
la pissarra, de forma col·lectiva, en tres columnes, una per a cada plat. Segons el
nivell de competència de cada alumne ho escriurà ell, en parella, amb ajut de l'adult,
dels companys... Al final haurem de tenir escrits a la pissarra tots els noms de cada
plat que hagin triat tots els alumnes. Després podrem procedir a la realització del
treball individual, com podem veure a l'Annex 63.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raonarà les

seves decisions.
� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat de forma individual, però podran

consultar el pretext de la pissarra, on hauran de localitzar el nom del plat que
han triat entre tots els altres. Això ja suposarà un esforç cognitiu important, ja
que caldrà llegir tots els noms dels plats de cada columna. El factor memòria
de quan ells ho han escrit pot servir de pista, però en tot cas cada alumne
utilitzarà les seves pròpies estratègies per a trobar el nom del plat que busca.
L'adult pot ajudar a donar pistes a l'hora de localitzar els noms.

� 3r nivell: ho fa l'alumne de forma individual, autònoma. Després pot consultar
el pretext, per a autoavaluar-se. 
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Activitat 22: "Classificació de
plats en primers plats, segons
plats i postre"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Com ja hem vist a l'activitat anterior, als alumnes sovint se'ls fa difícil distingir entre
primer plat, segon plat i postre. La lectura comentada diària del menú del menjador
escolar pot ajudar a fer aquesta distinció.

Però podem proposar una activitat de classificació de plats a partir de les fotografies
de plats que tenim al racó del restaurant i de les fotografies de receptes de cuina que
podem trobar a les revistes.

Dedicarem una sessió doncs, a retallar plats de revistes per a poder després jugar a
classificar-los segons aquest criteri. Una vegada assolit l'objectiu podem elaborar un
dossier de primers plats, segons i postres, amb el nom del plat escrit a sota.

La forma de realització del treball dependrà del nivell de competència dels alumnes,
com veurem a continuació. Pot anar des de l'elaboració col·lectiva del dossier, de
manera que cada alumne faci una pàgina de cada tipus, per exemple, a la realització
individual de tot el dossier. Com sempre aquest material passarà a formar del dossier
final de tot el projecte.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: ho fa l'adult amb la col·laboració activa de l'alumne, que  raonarà i

reflexionarà les seves decisions. En aquest cas es realitzarà un sol dossier
col·lectiu.

� 2n nivell: els alumnes realitzaran l'activitat en parelles o de forma individual, de
manera que cada parella o cada alumne elabori una pàgina de cada tipus de
plat amb el nom del plat. L'adult supervisarà la formació de bloquejos i donarà
pistes per ajudar-los a superar. Els alumnes poden tenir els noms dels plats
escrits al davant, el model, però hauran de triar el que cal escriure a sota de
cada plat. 

� 3r nivell: l'alumne realitzarà tot aquest procés de forma individual, autònoma.
Després consultarà el nom de la recepta per a comprovar la correcta
escriptura del text i poder autocorregir-se. 
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Activitat 23: "Lectura guiada
de textos expositius sobre
l'origen dels aliments:
diccionaris i enciclopèdies"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Biblioteca
i aula.

Descripció:
El diccionari i l'enciclopèdia són dos tipus de textos informatius que ens poden aportar
informació sobre l'origen dels aliments. Els alumnes d'aquests nivells no són encara
prou competents per a poder-los utilitzar de forma autònoma. Sovint tenen encara la
idea de que l'adult ho sap tot i és, per tant, la única font d'informació i suficient. Per
tant, es fa necessari fer adonar als alumnes que això no és així, que l'adult no ho sap
tot i que també ell necessita consultar diferents fonts d'informació quan la necessita.

Procurarem doncs, no respondre directament les preguntes dels nostres alumnes
sobre l'origen dels diferents aliments sinó que quan ens trobem amb el dubte ens
afegirem al grup i entre tots decidirem com ho podem fer per a resoldre'l. Potser
alguns alumnes, amb germans més grans, ja sabran que podem consultar llibres a la
bilbioteca. Llavors caldrà preguntar-nos quin tipus de llibres, perquè aviat ens
adonarem que qualsevol llibre no ens serveix. Hauran d'aportar noves idees. Així,
segurament algun alumne ens dirà "haurem de buscar-ho al diccionari, o a
l'enciclopèdia". Si és així, caldrà organitzar una visita a la biblioteca.

Un cop allà caldrà identificar els diccionaris i les enciclopèdies, i distingir-los dels
altres llibres i entre ells. Cal, com sempre, verbalitzar tot allò que ens ha ajudat a
distingir-los, les característiques formals d'aquell tipus de text.

A l'hora de  buscar la informació a l'interior del llibre, caldrà fer-ho de forma guiada. És
a dir, serà l'adult qui oferirà el model de com cal procedir de manera que vagi
verbalitzant tot allò que fem de forma inconscient i interioritzada, per tal que els
alumnes ho observin i puguin imitar-ho més endavant. Encara que ens sembli que són
petits per a entendre el que fem, realment poden comprendre més del que ens
imaginem. Cal doncs, no menysprear les capacitats dels alumnes d'aquesta edat.
Com sempre, recordem que el nivell de competència dels alumnes està en funció dels
coneixements previs que ha adquirit a través de les experiències socials amb el text
escrit.

Així doncs, l'adut anirà verbalitzat tot allò que fa: "a veure si aquesta encicloèdia en
parla sobre la llet, en quin volum cal que miri, veure l'ordre alfabètic i quin volum
necessitem per a buscar la paraula..." i fer adonar als alumnes que les paraules estan
ordenades en un ordre alfabètic, que nosaltres haurem de conèixer també per a poder
utilitzar aquests textos.

Una vegada localitzada la informació caldrà llegir-la també de forma guiada, de
manera que els alumnes escoltin activament i vagin activant les diferents estratègies
de lectura, tant abans, com durant o després, com es proposa en el procés de lectura
presentat. Després podem utilitzar aquesta informació per a l'elaboració del nostre
projecte. Potser caldrà fer alguna fotocòpia de la pàgina per a poder-la consultar
posteriorment.  

Formes d'ajuda:
En aquesta activitat el grau d'ajut anirà determinat pel diferent nivell de competència
dels alumnes, que a l'hora d'interpretar el text ho faran a partir del seu nivell. La
utilització de la guia per a l'elaboració d'hipòtesis pot ser un nivell d'ajut per aquells
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que no es plantegin respostes a les preguntes formulades. Una altra possibilitat és
anar oferint vàries respostes alternatives per tal que ells triïn la que considerin més
encertada. Com sempre, intentarem fer raonar les respostes que donin. I si aquestes
no són encertades, les discutirem en el grup fins que tots hi estem d'acord.

Activitat 24: "Completar
llacunes en un text expositiu"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Durant el desenvolupament del projecte segurament haurà sorgit la necessitat de
conèixer l'origen dels aliments. Una vegada hem localitzat aquesta informació caldrà
deixar-ne constància per escrit, per tal que passi a formar part del dossier que
elaborem. Per això pot ser adient l'elaboració de textos expositius. En aquest cas, es
poden proposar textos per a completar. Podem veure uns exemples de mapes
conceptuals sobre l'origen dels aliments, tant dels d'origen animal com d'origen
vegetal i dels seus derivats a l'Annex 64.

Com sempre, elaborarem en primer lloc el pretext de forma col·lectiva, de manera que
entre tots anem completant el text a la pissarra. En aquest moment ja donarem els
ajuts necessaris a cada alumne en funció del seu nivell de competència: ho fa el
professsor mentre el nen dóna les instruccions, ho fan en parelles, el nen/a escriu
mentre la resta del grup dicta la paraula, les lletres... els grup corregeix en cas de
detectar errors, es raonen entre tots...

Després passarem a la realització de l'activitat de forma individual, a partir de
diferents nivells de dificultat, com veurem tot seguit.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: el seguiment a nivell oral de l'observació és a l'abast de tots els

alumnes. A l'hora de la realització de l'activitat, en aquest nivell, suposarà
partir del model realitzat col·lectivament a la pissarra. 

� 2n nivell: ara l'alumne pot realitzar l'activitat a partir del model però el text que
cal escriure per a completar les llacunes està desordenat a la pissarra.
Resoldre l'activitat suposarà la lectura tant del text de la pissarra com del full
d'activitat i decidir on cal escriure cada paraula. L'adult pot oferir encara més
ajut, si cal, si està al seu costat ajudant a llegir el text i decidir quina és la
paraula que manca, o bé fer-ho en parelles.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol, sense model i ho verbalitza. O pot donar ajut i
suport a un company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar
responsabilitats és una altra manera de fer-los més autònoms. Seguidament
pot autoavaluar-se a partir de l'observació del model.
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Activitat 25: "Ressenya d'una
activitat: anar al restaurant"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció: 
La ressenya podrà referir-se, en aquest cas, al nostre racó del restaurant i com
l'utilitzem. Podem publicar-la a la revista escolar i/o de cicle.

El procés d'elaboració de la ressenya sorgirà a partir de la necessitat que tinguin els
alumnes d'ordenar i sistematitzar la informació que hagin recopilat a partir de les
seves vivències a l'hora d'organitzar i participar en el racó del restaurant. 

En primer lloc, com sempre, oferirem models als alumnes de ressenyes de vivències
o activitats fetes per altres alumnes que ens donin idees de com s'elabora. En podem
obtenir en les revistes escolars antigues o d'altres centres. Després, de forma
col·lectiva, elaborarem el pretext i decidirem com volem ordenar les dades que hem
recollit. És a dir, decidirem quina estructura volem que tingui el text, si hi volem afegir
dibuixos, quins, on...

Després, també de forma col·lectiva, anirem omplint cada apartat d'aquesta estructura
amb la informació concreta. I a partir d'aquí ja podrem passar a l'elaboració individual
de l'esborrany. 

Després, anirem corregint durant el procés d'elaboració, però també al final del
procés. Així, segons el nivell de competència de cada alumne es podrà fer de forma
individual (autoavaluació, a partir de la comparació amb el pretext), o amb l'ajut de
l'adult. Es tractarà de comentar els aspectes oblidats en quant a dades, apartats de la
ressenya, vocabulari, aspectes morfosintàctics i aspectes ortogràfics que calgui
corregir, ja que es tracta d'un text que ha de sortir a l'exterior.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: com que es tracta d'una activitat d'un cert nivell de complexitat, en els

alumnes menys competents pot ser suficient l'elaboració de la ressenya de
forma col·lectiva, encara que sigui de forma guiada. És a dir, els alumnes
donen idees, les raonen, les discuteixen i és l'adult qui les escriu, mentre els
alumnes es fixen en quines lletres hem utilitzat per a escriure cada paraula.

� 2n nivell: ara ja podem intentar que l'alumne faci el treball de forma individual,
encara que pot ser en parelles o en petit grup. L'adult pot oferir el seu ajut
estant al costat del nen/a orientant-lo i guiant-lo en aquest procés. També
poden fer-ho a partir d'un model, després d'haver treballat ja el text de forma
col·lectiva. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. També pot donar ajut i suport a
un company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms. Després pot autoavaluar-se a
partir de l'observació del model i la supervisió de l'adult. 
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Activitat 26: "Mapes
conceptuals sobre l'origen
dels aliments"

Duració: 3-4 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció: 
Després de realitzar la lectura guiada dels textos expositius sobre aliments pot sorgir
la necessitat de recollir tota la informació que hem obtingut en un mapa conceptual
que escriurem en un mural i que ens facilitarà la posterior elaboració del dossier del
nostre projecte. El mapa pot incloure informació que respongui a diferents preguntes,
com ara:

� Origen dels aliments: vegetal, animal, mineral.
� Tipus d'aliments segons el que ens aporten: rics en vitamnines, en proteïnes, en

hidrats de carboni, en greixos o en sals minerals.
� Quins oficis s'encarreguen d'aconseguir-los: pagès, pescador, granger, miner. 
� Com ens els mengem: crus o cuits (bullits, fregits, al bany maria, cuinats...).
� Plats que es poden preparar amb els diferents aliments.
� Com poden ser els aliments segons el procés que han seguit per arribar a

nosaltres: naturals o elaborats (a les diferents indústries).
� .................

Com sempre, decidirem el contingut i la seva organització entre tots, a la pissarra. Cal
veure com organitzem la informació en una estructura lògica i ordenada. En aquest
sentit podem seguir les orientacions que es van donar a l'activitat 27 del projecte
"Anem a comprar" i també les activitats nº 16 i 17, 23 i 24 del projecte "Anem en
cotxe".

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mapa conceptual, a la pissarra. A l'hora

d'editar-lo podem escriure les diferents paraules a l'ordinador (pot fer-ho
l'adult) i oferir-les als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural al lloc
corresponent a partir del model elaborat entre tots (el podem tenir escrit en un
full).  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una de les paraules del
mapa a l'ordinador, o bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar
les lletres de les paraules prèviament seccionades o bé escriure-les
manualment. Això ho podem fer amb model de la pissarra o al seu costat,
segons el nivell de competència de cada alumne.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la paraula que hagi d'escriure sense mirar el model. Aquest es podrà
consultar posteriorment, com a exercici d'autoavaluació i procedir de forma
autònoma a la seva correcció. Quan totes les paraules estiguin ja editades es
pot procedir a col·locar-les en el mapa conceptual que prepararem en un mural
(només l'esquema). Això ho podran fer els alumnes, en petit grup, i sense
mirar el model. Quan tots els alumnes hagin col·locat les seves paraules al
mapa podrem discutir entre tots si l'organització conceptual és correcta o no.
Després podrem comprovar els resultats a partir de la consulta al mapa
anterior.
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Activitat 27: "Ressenya d'una
visita al forn"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Forn i
aula. 

Descripció: 
Si decidim entre tots fer una visita al forn per tal conèixer el procés d'elaboració del
pa, a partir de quins ingredients s'elabora o quins tipus de pa hi ha i les diferències
entre ells, després podem elaborar una ressenya de l'activitat i explicar-la així al públic
(resta d'alumnes de l'escola, als pares, a altres escoles que rebin la revista).

Així, qualsevol text expositiu que es realitzi adquireix una nova funcionalitat, ja que
ara no servirà només per a aprendre, tenir-ne constància i poder-ho llegir per recordar
o per estudiar, sinó que també servirà perquè altres persones puguin conèixer el que
hem fet i hem après. 

Per a l'elaboració de la ressenya podem oferir als alumnes models de diferents
ressenyes i descobrir així quina és l'estructura comuna a totes elles: cal distingir unes
fases:

� Primer situarem la sortida: on vam anar, quan hi vam anar, qui hi vam anar, qui
ens va acompanyar...

� Després explicarem l'itinerari que vam fer i de cada apartat de la visita explicarem
el que considerem més interessant.

� Després farem una valoració global de la visita.

Per a les primeres activitats que realitzen d'aquest tipus de text pot ser interessant
una pauta que ens guïi el procés de descripció de l'activitat. Aquesta pauta a poc a
poc es podrà anar retirant i llavors es faria servir només per a servir d'autoavaluació i
comprovar cadascú que en el seu text no hagi oblidat cap aspecte. (Veure Annex 51). 

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
anirà augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li
proposin les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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Activitat 28: "Ressenya d'una
activitat: elaborem pa"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció: 
Si decidim entre tots fer una visita al forn per tal conèixer el procés d'elaboració del
pa, a partir de quins ingredients s'elabora o quins tipus de pa hi ha i les diferències
entre ells, després podem decidir entre tots l'elaboració del nostre propi pa. El podem
coure al forn de la cuina de l'escola, al microones o portar-lo al forn.

Després podem elaborar una ressenya de l'activitat i explicar-la així al públic (resta
d'alumnes de l'escola, als pares, a altres escoles que rebin la revista).

Així, qualsevol text expositiu que es realitzi adquireix una nova funcionalitat, ja que
ara no servirà només per a aprendre i tenir-ne constància i poder-ho llegir per
recordar o per estudiar, sinó que servirà perquè altres persones puguin conèixer el
que hem fet i hem après. 

Per a l'elaboració de la ressenya podem oferir als alumnes models de diferents
ressenyes i descobrir així quina és l'estructura comuna a totes elles: cal distingir unes
fases:

�  Primer situarem la sortida: on vam anar, quan hi vam anar, qui hi vam anar i qui
ens va acompanyar.

� Després explicarem l'itinerari que vam fer i de cada apartat de la visita explicarem
el que considerem més interessant.

�  Després farem una valoració global de la visita.

Per a les primeres activitats que realitzen d'aquest tipus de text pot ser interessant
una pauta que ens guïi el procés de descripció de l'activitat. Aquesta pauta a poc a
poc es podrà anar retirant i llavors es faria servir només per a servir d'autoavaluació i
comprovar cadascú que en el seu text no hagi oblidat cap aspecte. (Veure Annex 51).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: disminueix el grau de dificultat si l'adult és al costat del nen/a

orientant i guiant aquest procés, si ho ha a partir d'un model o bé si es fa en
parelles, en petit grup o en gran grup, en lloc de fer-ho de forma individual.

� 2n nivell: seguir amb el procés anterior, però ara l'adult procedirà a la inversa,
augmentant el nivell de dificultat a mesura que les activitats que se li proposin
les realitzi de forma autònoma.

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms.
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ACTIVITATS AMB TEXTOS PRESCRIPTIUS:

Activitat 29: "Recull i
elaboració de receptes de
cuina"

Duració: 2-3 sessions per a
cada recepta.

Espai: Aula i
cuina de l'escola.

Descripció:
Aquest projecte és adient per a treballar les receptes de cuina, com a text prescriptiu,
tant pel que fa a la lectura com a l'escriptura. A més és una bona ocasió per a
fomentar hàbits alimentaris sans entre els infants, hàbits que entren de ple en els
continguts de l'eix transversal d'educació per la salut.

Serà una bona ocasió per a treballar una dieta sana i equilibrada en tots els àpats del
dia. Un dels més importants i en el que podem fer més incicència des de l'escola és
l'esmorzar, ja que moltes vegades ho fan a l'escola, encara que cal fomentar que els
alumnes vinguin al matí havent ja pres un àpat que els dóni l'energia suficient per
afrontar les tasques escolars del matí en unes mínimes condicions. 

Així doncs, podem fer un recull d'esmorzars sans, de manera que cada més
preparem una recepta i elaborem a classe un d'aquests esmorzars. Ens podem
sorprendre en adonar-nos que molts d'aquests aliments no són habituals en els àpats
del matí dels nostres alumnes. En aquest sentit podem obtenir més informació a partir
d'una enquesta que podem passar a les famílies (veure Annex 65).

Entre els possibles esmorzars podem preparar:

� "Pa amb tomàquet amb diferents embutits" (per a substituir les pastes riques en
greixos saturats). Podem preparar els esmorzars amb diferents tipus de pa i
conèixer les diferències entre les diverses varietats. Aquesta activitat pot ser un
complement de la visita a un forn que hem proposat a l'activitat nº 27  d'aquest
mateix projecte.

� "Suc de fruita natural" (per a substituir el suc envasat amb poc contingut en fruita).
� "Elaboració de iogurts amb una iogurtera". Es poden condimentar de diferents

formes: amb sucre, melmelada de diferents gustos, mel...
� "Macedònia de fruites", que aprofitarem per a tastar diferents fruites. Potser ens

adonarem que molts alumnes no mengen fruita. 
� "Fem mató amb mel"
� "Pa torrat amb oli i sucre"
� "Pa amb varietats de fruits secs (postres de músic): nous, ametlles, avellanes,

panses, figues, dàtils, cacaus... millor primer al natural i amb closca, per tal de
poder-los comparar amb les diferents elaboracions: torrats, fregits amb mel,
salats...".

� "Tast de diferents infusions" (camamilla, ti·la, menta, te... amb diferents varietats
que es troben al mercat). En aquest cas es prepararien les diferents infusions en
recipients grans per tal d'evitar cremades en els alumnes. Després deixariem una
estona per tal que es refredessin i a coninuació anirien tastant les difernets
varietats, primer al natural i després amb sucre, mel, llimona, llet... Al final haurien
de poder donar la seva opinió sobre les seves experiències prèvies, preferències...

� ......................

Per a molts alumnes potser serà la primera vegada que tasten alguns d'aquests
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aliments. I potser ens sorprendre de veure que fins ara no els agradaven i des que
n'han tastat a l'escola ara ja en demanen als pares i els agrada. Si això ens passa en
algún alumne ens podem donar per satisfets.

De cada esmorzar que preparem elaborarem la seva recepta, a partir del model que
podem veure a l'Annex 52. Per a fer-ho, haurem ja observat models i sabrem ja què
cal dir en el text. Com sempre, elaborarem el pretext de forma col·lectiva i,
posteriorment, passarem a la realització de l'activitat de forma individual.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Amb l'ajut de l'adult, l'alumne tindrà el model de l'activitat resolta a la

pissarra o al seu costat, segons el nivell de competència, i caldrà discriminar
quina és la paraula que falta. Les paraules o les frases les tindrà al peu del full
impreses i caldrà retallar-les prèviament per a poder-les seleccionar i col·locar
al lloc corresponent.

� 2n nivell: l'alumne realitza l'activitat però a partir del model que pot observar a
la pissarra. Un nivell més baix que aquest és deixar que l'alumne observi a la
pissarra la llista de paraules o les frases que cal col·locar als diferents espais,
encara que desordenades. Caldrà fer un esforç de discriminació utilitzant
l'estratègia de lectura que coneguin, i discutint en parelles, si cal, quina és la
paraula que cal triar. Es pot fer això mateix també amb l'ajut de l'adult que
estimularà i guiarà el raonament.

� 3r nivell: L'alumne resol l'activitat sense model, a partir dels coneixements
adquirids durant l'elaboració del pretext. Podrà consultar, posteriorment el
pretext (que guardarem en un full a banda) per fer l'autoavaluació i esmenar
els possibles errors.
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Activitat 30: "Normes de
comportament al menjador"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Al projecte "La meva escola" ja vam elaborar unes normes de comportament a l'aula.
De la mateixa manera en podem elaborar unes altes per al menjador escolar, sempre
de forma consensuada, ja que és la única manera de que les normes s'interioritzin i es
compleixin. Si això s'aconsegueix ells mateixos són exigents amb els companys i
també amb sí mateixos en el moment en que es transgredeixen. Llavors els conflictes
se solucionen de forma raonada o s'eviten moltes situacions disruptives que vulneren
la convicència al menjador. 

És molt important la coherència interna del centre, per tal que aquestes normes siguin
consensuades per tots els implicats i respectades per tot el centre, formant part del
projecte d'escola i no només per part d'un cicle o aula.

Per això si en un moment donat es produeix una d'aquestes situacions serà el
moment de dialogar entre tots quina o quines són les normes que s'han vulnerat. I
potser sorgeixi la necessitat d'elaborar un llistat amb totes elles, que puguem tenir en
un lloc ben visible del menjador per a poder consultar quan calgui.

El procés d'elaboració que seguiríem seria el mateix que per a qualsevol dels textos, a
partir del pretext elaborat col·lectivament. Després, a l'hora d'editar el text podem
optar per l'edició d'una norma (ja sigui de forma manual o amb l'ajut del prpcessador
de textos) per part de cada alumne o de cada parella, per exemple, i procedir després
a l'elaboració del mural.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mural, a la pissarra. A l'hora d'editar-lo

podem escriure les diferents normes a l'ordinador (pot fer-ho l'adult) i oferir-les
als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural.  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una norma a l'ordinador, o
bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar les paraules de les
frases prèviament seccionades o bé escriure-les manualment. Això ho podem
fer a partir del model de la pissarra o estant al costat de l'alumne, segons el
nivell de competència de cada un.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la frase sense model. Aquest es podrà consultar posteriorment, com a
exercici d'autoavaluació i procedir de forma autònoma a la seva correcció.
Quan totes les frases estiguin ja editades es poden col·locar al mural. Això ho
podran fer en petit grup. 
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Activitat 31: "Normes de
comportament a la cuina"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Per a la realització d'aquesta activitat podem seguir les mateixes orientacions que
hem donat a l'activitat anterior, però ara ens referirem a les normes a la cuina.
Aquestes faran referència, sobretot, a la higiene i a les mesures de suguretat per a
evitar accidents, les quals, com sempre, caldrà que estiguin consensuades i siguin
fruit d'una construcció col·lectiva. Per exemple:

� Ens rentarem les mans i les ungles abans de manipular els aliments.
� Ens posarem un davantal per tal de no embrutar-nos la roba.
� No ens lleparem els dits mentre estem preparant els aliments.
� Ens pujarem les mànigues per tal de no embrutar-nos la roba.
� Ens lligarem el cabell per tal que no ens caiguin cabells al menjar.
� Com que som petits nosaltres no manipularem el fogó, ja que pot ser perillós.
� No ens posarem al davant del fogó, sinó al costat.
� Tindrem els mànecs de les paelles sempre mirant cap a la part de dins, per evitar

que es volqui i ens cremem amb l'oli calent..
� Les olles bullliran al fogó que estigui més a prop de la paret, per evitar que es

volqui i ens cremem.
� Manipularem el menjar del foc amb els estris de cuina.
� No barrejarem els estris de cuina d'un aliment a un altre.
� .................

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mural, a la pissarra. A l'hora d'editar-lo

podem escriure les diferents normes a l'ordinador (pot fer-ho l'adult) i oferir-les
als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural.  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una norma a l'ordinador, o
bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar les paraules de les
frases prèviament seccionades o bé escriure-les manualment. Això ho podem
fer a partir del model de la pissarra o estant al costat de l'alumne, segons el
nivell de competència de cada un.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la frase sense model. Aquest es podrà consultar posteriorment, com a
exercici d'autoavaluació i procedir de forma autònoma a la seva correcció.
Quan totes les frases estiguin ja editades es poden col·locar al mural. Això ho
podran fer en petit grup.
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Activitat 32: "Consells per a
una bona alimentació"

Duració: 2-3 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Aquesta activitat pot representar la conclusió de tot el treball anterior realitzada a
partir dels textos expositius: recull d'informació sobre els tipus d'aliments segons la
seva composició i de la informació sobre la dieta equilibrada.

A partir d'aquí podem seguir les mateixes orientacions que hem donat per a la
realització de l'activitat nº 30 d'aquest mateix projecte.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: Elaboració col·lectiva del mural, a la pissarra. A l'hora d'editar-lo

podem escriure les diferents normes a l'ordinador (pot fer-ho l'adult) i oferir-les
als alumnes per tal de que les col·loquin en el mural.  

� 2n nivell: Ara podem deixar que cada alumne editi una norma a l'ordinador, o
bé amb un altre sistema d'edició, per exemple ordenar les paraules de les
frases prèviament seccionades o bé escriure-les manualment. Això ho podem
fer a partir del model de la pissarra o estant al costat de l'alumne, segons el
nivell de competència de cada un.

� 3r nivell: Ara podrem procedir com en el nivell anterior, però ara l'alumne pot
escriure la frase sense model. Aquest es podrà consultar posteriorment, com a
exercici d'autoavaluació i procedir de forma autònoma a la seva correcció.
Quan totes les frases estiguin ja editades es poden col·locar al mural. Això ho
podran fer en petit grup.
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Activitat 33: "Reconstrucció
d'una recepta de cuina a partir
del text desordenat"

Duració: 2 sessions aprox. Espai: Aula

Descripció:
Prèviament a la realització d'aquesta activitat cal haver preparat la recepta de cuina. I
haurem d'haver també elaborat el text de la recepta. Després d'això els alumnes
hauran d'estar ja en disposició de realitzar l'activitat amb unes mínimes possibilitats
d'èxit. En aquest cas es proposa la reconstrucció de la recepta del "Pa amb
tomàquet".

Com sempre, farem primer l'activitat de forma col·lectiva, oferint diferents nivells d'ajut,
ja des del moment de la lectura del text amb les diferents fases desordenades, que
serà una lectura guiada, en el cas dels alumnes menys competents.  (Veure Annex
66).

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'observació i seguiment a nivell oral de l'elaboració de la recepta és a

l'abast de tots els alumnes. A l'hora de la realització de l'activitat caldrà
procedir a la lectura guiada del text per part de l'adult mentre l'alumne escolta
activament i respon a les preguntes de comprensió lectora que es proposaran
a partir de la pauta que ja coneixem. 

� 2n nivell: en aquest nivell l'alumne pot realitzar la mateixa activitat tal com es
proposa en el nivell 1 però després pot realitzar l'activitat a partir del model, ja
que no ha d'escriure res sinó ordenar i enganxar el text de forma ordenada.  

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. O pot donar ajut i suport a un
company inexpert, sense que li faci la seva feina. Donar responsabilitats és
una altra manera de fer-los més autònoms. Seguidament pot autoavaluar-se a
partir de l'observació del model.

ACTIVITATS D'AUTOAVALUACIÓ: 

Descripció: En acabar el projecte, tots els alumnes haurien de poder respondre,
d'alguna manera, al qüestionari d'autoavaluació, per tal que vagin prenent consciència
del seu procés de desenvolupament. Només així els podrem ajudar a ser els
protagonistes i responsables de la construcció del coneixement.

No cal respondre totes les preguntes el mateix dia, i tampoc ho faran tots els alumnes
de la mateixa manera, però tots poden respondre. Només caldrà anar variant els
diferents nivells d'ajut.
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QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE "Què mengem?"
Ho faig bé jo

sol
Ho faig amb

ajut
Sé marcar a la graella el que menjo per esmorzar.
Sé comptar quants nens han menjat cada tipus
d'esmorzar.
Sé llegir el menú del menjador.
Participo activament al racó del restaurant.
Sé llegir la llista d'aliments del racó de la botiga.
Participo activament en la lectura guiada de textos
sobre aliments.
Sé classificar els aliments en els diferents tipus.
Participo activament en l'entrevista a un elaborador
d'aliments.
Participo activament en la lectura i escriptura de
textos literaris.
Sé explicar per escrit el meu àpat preferit.
Sé classificar els aliments en primer plat, segon plat
i postre.
Distingeixo un diccionari d'una enciclopèdia.
Sé completar llacunes en un text expositiu.
Sé elaborar una ressenya sobre una activitat o
visita.
Participo activament en l'elaboració de mapes
conceptuals sobre l'origen dels aliments.
Sé escriure una recepta de cuina.
Participo activament en l'elaboració de les normes
de comportament per al menjador o per la cuina.
Participo activament en l'elaboració de unes normes
per a una alimentació equilibrada.
Sé reconstruir una recepta de cuina a partir del text
desordenat.

Formes d'ajuda:
� 1r nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a

respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després anirà marcant les respostes donades al
lloc corresponent, mentre el nen/a ho observa.  

� 2n nivell: l'adult serà el que llegirà les preguntes al nen mentre el nen/a
respondrà després de reflexionar sobre el seu nivell de competència. L'adult li
fa raonar les seves respostes i després dirà al nen/a que ho marqui al lloc
corresponent. Pot fer-ho amb una creueta o un gomet de color diferent. 

� 3r nivell: ho fa el nen/a tot sol i ho verbalitza. 
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3. REVISIÓ DEL PROCÉS:

3.1. Autoavaluació del procés d'elaboració del material. 

Una vegada finalitzat el procés d'elaboració dels projectes podem observar que dels
vuit projectes inicialment proposats només se n'han realitzat sis. Això ha estat degut a
que ens hem adonat que la proposta inicial era molt ambiciosa i que el temps destinat
era insuficient. 

No obstant això s'ha seguit el calendari previst i s'han pogut desenvolupar els diferents
projectes amb tota normalitat.

Cal dir, per altra banda, que el fet que cada projecte estés estructurat a partir de
propostes d'activitats per diferents tipologies textuals ha fet que de vegades algunes
activitats s'assemblessin molt en diferents projectes, de manera que només variava la
temàtica concreta del projecte. Quan s'ha donat aquest cas, no hem vulgut repetir-nos
i hem fet referència a l'activitat anterior on es plantejava una proposta similar, per tal
de prendre-la com a referència i adaptar-la al context d'aquell projecte. 

Això també ha passat a l'hora de fer referència a diferents Annexes. Per això hem citat
aquell Annex concret per a poder consultar i aplicar en aquella activitat.

En quant a l'apartat teòric, podem dir que ens ha portat força temps d'elaboració, ja
que pensem que és un aspecte important, cara a justiicar els fonaments d'aquesta
manera de treballar. Per això hi hem fet referència també sovint al llarg dels diferents
projectes. 

Volem destacar, en aquest sentit, que les propostes d'activitats per diferents tipologies
textuals poden recordar l'organització en centres d'interès. No obstant això, no és
aquesta la intenció del treball. Com ja hem dit, hem intentat presentar diferents tipus
d'activitats que es poden plantejar en el desenvolupament d'un projecte de treball,
activitats que utilitzen el llenguatge escrit en diferents tipologies. Serà el professor qui
haurà de decidir si aquetes o unes altres són adequades pels seu projecte concret.
Així doncs, si hem dit que es procuraria que en tots els projectes es treballessin les
diferents tipologies, no és necessari que es compleixi estrictament. El que sí que
procurarem és que al llarg de tots els projectes sí que les haguem treballat totes.  

Després de tot l'esforç realitzat pensem que ha estat un treball molt laboriós però que
l'esforç ha valgut la pena, ja que creiem que pot ser útil al professorat l'Educació
Infantil, però també al de Cicle Inicial d'Educació Primària. 
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Llegir sense reflexionar és com menjar sense pair.
Burke, Edmund (1729-1797)
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ANNEX  1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MIREIA
CÈLIA
DAVID
MARTA
FARNERS
ÀLEX
TAREK
JORDI H.
LAURA
ORIOL
JORDI V.
GEMMA
MARC
JOEL
RAMON
JOSEP
RAFEL
JOSEP Mª
AINA
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CONTROL     DELS     ESMORZARS
MIREIA
CÈLIA
DAVID
MARTA
FARNERS
ÀLEX
TAREK
JORDI
LAURA
ORIOL
JORDI
GEMMA
MARC
JOEL
RAMON
JOSEP
RAFEL
JOSEP Mª
AINA
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ENTREPÀ FRUITA

LÀCTICS PASTA
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ESTADÍSTICA   DE    ...........................................................



ANNEX  6



ESCRIU  LA  LLETRA  QUE  FALTA:

     J......EL     .......................        RA......ON     ..........................

     ......AURA     .....................       O......IOL       .........................

     DA......ID     .......................       JO......EP        ......................

     AI......A         .......................      À......EX       .........................
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ACABA  D´ESCRIURE  ELS  NOMS:

     MIR............     ................           M............C   ........................
 

     R............L       ...................       CÈ............   ..........................

     R............N       ...................       FARN............   .....................

     M............A       ....................      GE..............   .......................
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ESCRIU  LES  DUES  LLETRES  QUE  FALTEN:

     ......I......EIA    .................. ..    F......R......ERS   ....................

     ......A......EL    .....................    G......M......A      .....................

     M......R......A    ....................      J......R......I        .....................

     ......È......IA    ......................     M......R......        .....................



                          

                                      

ANNEX  7
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258
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ANNEX  8





ANNEX  9



ES    QUEDEN    A    DINAR
SI NO
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ANNEX  10
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APUNTATS   A   L´EXCURSIÓ
A:

SI NO
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ANNEX  11



 QUÈ   HI   HA   AVUI   PER  DINAR ?

PRIMER   PLAT

SEGON  PLAT

POSTRE
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NOM  I  COGNOMS DATA DE
NAIXEMENT

QUANTS ANYS
TINC?
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ESCRIU  EL  NOM  DEL TEU  MILLOR AMIC  O  AMIGA  I   
DIBUIXA'L.

          
                       NOM

             PRIMER  COGNOM

       
           SEGON  COGNOM
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           EL MEU PARE  ES DIU                LA MEVA MARE ES DIU

                                               

I JO EM DIC

           
    NOM               PRIMER COGNOM          SEGON COGNOM

EL MEU ANIVERSARI ÉS:  ................................................................

ADREÇA: ............................................................................................

EL MEU TELÈFON ÉS:  .....................................................................

LA MEVA ADREÇA ELECTRÒNICA ÉS: ...........................................
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ANNEX  15



AQUESTA  ÉS  LA  MEVA  CLASSE

     
    SOM  LA  CLASSE  DE ..........................................................................

    EL  NOM  DE  LA  MEVA  CLASSE  ÉS ................................................
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    AQUESTS  SÓN  ELS MEUS  COMPANYS DE  TAULA:

                                                                              ......................................................

                                                                              ......................................................

                                                                              ......................................................

                                                                              ......................................................

                                                                              ......................................................

                                                                              ......................................................                                       
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     EL  QUE  MÉS  M'AGRADA  FER  A  L'ESCOLA  ÉS :

     ...................................................................................................... 
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     TENEN  GERMANS                    SÓN  FILLS  ÚNICS

                   ............................................               ............................................

                   ............................................               ............................................
  
                   ............................................               ............................................

                   ............................................               ............................................

                   ............................................               ............................................

                   ............................................               ............................................ 
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          VIUEN AL POBLE               VIUEN EN URBANITZACIONS

                ...........................................                  ..........................................

                ...........................................                  ..........................................
  
                ............................................                 ..........................................

                ............................................                 ..........................................

                ............................................                 ..........................................
 
                ............................................                 .......................................... 
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     HAN  NASCUT AL  POBLE           HAN  VINGUT  DE  FORA

          .........................................................        .......................................................

          .........................................................        .......................................................

          .........................................................        .......................................................

          .........................................................        .......................................................
  
          .........................................................        .......................................................

          .........................................................        .......................................................

          ........................................................         .......................................................

         ........................................................         .......................................................
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VIUEN  EN  CASES                       VIUEN EN PISOS

      ...................................................                     ....................................................

      ...................................................                     ....................................................
  
      ...................................................                     ....................................................

      ...................................................                     ....................................................

      ...................................................                     ....................................................

      ...................................................                     .................................................... 
     



AQUESTA  ÉS  LA  MEVA SENYORETA

    

      

    

  

   ES  DIU  ........................................................
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ELS  NENS  I  NENES  QUE  ES
QUEDEN  SEMPRE  A  DINAR  SÓN:
   

    ......................................................................

     .....................................................................

    ......................................................................
 

    ......................................................................

    ......................................................................

    ......................................................................

    ......................................................................
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ANNEX  16



286

GRUPS     PELS
ORDINADORS

GRUP    A GRUP     B



287

ANNEX  17



EL   MEU   HORARI   A   L'ESCOLA

QUIN  DIA  HO  FEM?
A QUINA
HORA HO

FEM?
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATÍ

DINAR

TARDA





ANNEX  18



EL   MEU   HORARI   DESPRÉS   DE   L'ESCOLA

QUIN  DIA  HO  FAIG?
A QUINA
HORA HO

FAIG?
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATÍ

TARDA
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                     DILLUNS       DIMARTS     DIMECRES      DIJOUS      DIVENDRES    DISSABTE    DIUMENGE

 

                                                                              ABRIL  2002

1 2 3 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

4
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HOLA .......................................  :

EM  DIC ..............................................................................................

I  VAIG AL CEIP .................................................................................

DE   ....................................................  .

VAIG  A  LA  CLASSE  DE  ................................................................

I  M'AGRADA  MOLT:

� ........................................................................................................

� ........................................................................................................

� ........................................................................................................

� ........................................................................................................

L'ESPORT  QUE  FAIG  ÉS :

.............................................................................................................

M'AGRADARIA  QUE  M'EXPLIQUESSIS  COSES  TEVES.

FINS  ............................................. .

......................................................

........................................,    ...........  DE   .........................  DE  2002.
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ANNEX  21



TEXT   LLIURE



ANNEX  22



PER    TAL   DE   FER   UN   TREBALL  

 DE   PLÀSTICA    CAL    QUE      EL / LA 

 ..........................................  PORTI      DE 

CASA   UNA    .................................   DE
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...........................................   



BENVOLGUTS
............................................  :

ELS   COMUNIQUEM   QUE   EL
PROPER  .........................................
DIA   19   DE
................................... A   LES   12,
A   L'AULA   DE   P-5,   TINDRÀ
LLOC   UNA   REUNIÓ   DE
PARES I MARES   DELS
ALUMNES   D'EDUCACIÓ
INFANTIL   PER   TAL   DE
PARLAR   DEL   FESTIVAL   DE
.................................................   .

ESPEREM   LA   VOSTRA
ASSISTÈNCIA.

L'EQUIP   D'EDUCACIÓ
INFANTIL.
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ANNEX  23



CONTROL  DE  PRÉSTEC  DE  LLIBRES  DE  LA  BIBLIOTECA       NIVELL     CURS 

MIREIA
CÈLIA
DAVID
MARTA
..........
...........
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COMENCEM  L'AVENTURA  DE  LLEGIR

Benvolguts pares i mares:

Per tal de fomentar l'hàbit de la lectura tant a l'escola com a casa, a l'Educació
Infantil treballarem la biblioteca de cap de setmana, a més del temps que hi
dediquem durant l'horari escolar.

Així doncs, cada divendres a la tarda tots els nens/es prendran a casa un conte
que llegiran amb l'ajut dels pares durant el cap de setmana. El dilluns següent
el tornaran a l'escola. 

Cal dir, però, que perquè aquesta activitat sigui realment profitosa caldrà tenir
en compte els aspectes següents:

� Aquesta activitat és voluntària. 
� Cal tenir cura dels contes, ja que a les mans dels nens es poden fer malbé o

tacar amb facilitat. Procurarem, doncs, no agafar el conte mentre es menja
o amb les mans brutes i tampoc tenir-lo a llocs on hi ha menjar.

� Cal buscar un moment i un lloc adequat per a dedicar-se a la lectura.

ACTIVITATS QUE ES PODEN FER A PARTIR DE LA LECTURA DEL CONTE:

� Llegir-lo el nen en veu alta acompanyat de l'adult.
� Si no en sap prou, la mare o el pare ho faran per ell mentre ell escolta. Pot

participar fent preguntes...
� Si el nen/a s'interessa pel text escrit i fa preguntes com ara "Aquí què hi

diu?", volsaltres les hi respondreu. Més endavant potser farà altres
preguntes com ara "Quina lletra és aquesta?", i comentaris com  "Aquesta
lletra la tinc jo al meu nom", o "Aquesta la té el meu germà" o algu altre
conegut a qui conegui el seu  nom escrit. Cal estar atent a totes aquestes
iniciatives del vostre fill/a, ja que són progressos que va fent en el procés
d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, entesa de forma funcional  i
significativa (que tingui sentit i serveixi per alguna cosa), tal com proposa la
perspectiva constructivista que guia la Reforma educativa.

� Després de la lectura, el nen/a pot explicar la història. Si no ho sap fer, cal
que l'adult guïi aquesta activitat i ell/a intervingui fent petites aportacions.
Això ajudarà a l'adquisició de vocabulari i a la  millora de la seva capacitat
d'expressió oral.

� També pot fer un dibuix del conte i pot escriure un petit text relacionat amb
el dibuix.

� Cal dir que si el nen s'equivoca és millor no renyar-lo i aprofitar l'error per
fer-lo reflexionar i saber buscar la solució correcta, amb l'ajut de l'adult.
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Ben segur que la vostra imaginació i el vostre fill/a mateix/a us poden donar
moltes més idees.

Potser després estarà motivat per llegir les etiquetes dels envasos dels
aliments que useu habitualment, o els cartells de les botigues, dal carrer, de la
carretera, o fer una nota pel pare que encara no hi és, o col·laborar en
l'elaboració de la llista de la compra, o en la lectura de la cartellera del cinema,
o en l'escriptura d'un missatge per internet als cosinets que viuen lluny, o
escriure una carta al seu millor amic/ga, o un dibuix i un missatge per l'avi...

ESTIMULEM-LOS QUAN PRENGUI'N AQUESTA INICIATIVA !!!

Ànims i endavant !

Atentament,
L'equip de cicle d'Educació Infantil.
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GUIÓ  DE  LECTURA  GUIADA

ABANS DE LA LECTURA DURANT LA LECTURA DESPRÉS DE LA
LECTURA

Establir l'objectiu de
lectura.

� Què vull saber?
� Què vull aconseguir?
� Què vull aclarir?

Comprovar si es mantenen
les hipòtesis anticipades.

� Anar fent valoracions
mentre es llegeix:
� Continuem pensant

que...
� Què ha passa fins

ara?
� Encara creieu

que...
� Podem continuar

pensant que...

Avaluar la consecució del
propòsit de la lectura.

� Hem aconseguit...
� Ara sabem...
� Hem aclarit...

Fer prediccions sobre el
contingut.

� Possible argument del
text.

� Idees principals.

Fer noves prediccions.

� Pensar preguntes que
es poden anar fent
durant el procés de
lectura.

Fer preguntes de
comprensió.

� Comprensió literal
� Comprensió

interpretativa
� Comprensió profunda

Activar els coneixements
previs.

� Pre-interrogants.
� Discussió a partir del

títol, subtítol,
fotografies, dibuixos...

Relacionar la nova
informació amb els
coneixements previs.

� Perquè...
� A causa de...

Resumir les idees
principals de la lectura.

� Explicar el contingut
del text amb: cinc
paraules, una frase,
tres frases, un
paràgraf...
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ANNEX  26



DE  QUÈ  ÉS  AQUESTA  ETIQUETA?
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RELACIONA   L'ETIQUETA   AMB   UN   D'AQUESTS   TEXTOS

IOGURT DANONE. EL
MENGEM PER
BERENAR I PER
POSTRE. ESTÀ FET
AMB LLET.

XOCOLATA NESTLÉ.
ESTÁ FETA AMB
CACAU I ES
TRENCA A
TROSSETS. ES
MENJA AMB PA, ÉS
MOLT DOLÇA I DE
COLOR MARRÓ.

CREMA DE
XOCOLATA
NOCILLA. SERVEIX
PER UNTAR EL PA I
ES MENJA PER
ESMORZAR O PER
BERENAR.
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RELACIONA   L'ETIQUETA   AMB   UN   D'AQUESTS   TEXTOS

IOGURT DANONE. XOCOLATA NESTLÉ.
CREMA DE
XOCOLATA NOCILLA.
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RELACIONA   LES   ETIQUETES   AMB   ELS  TEXTOS

XOCOLATA NESTLÉ.   ESTÁ
FETA AMB CACAU I ES TRENCA
A TROSSETS.  EA MENJA AMB
PA. ÉS MOLT DOLÇA. DE
VEGADES PORTA LLET. N'HI HA
DE NEGRA, MARRÓ O BLANCA.

IOGURT DANONE.  EL MENGEM
PER BERENAR O PER
ESMORZAR I PER POSTRE.
ESTÀ FET AMB LLET. N'HI HA
AMB FRUITA I AMB SUCRE.

CREMA DE XOCOLATA NOCILLA.
SERVEIX PER UNTAR EL PA I ES
MENJA PER ESMORZAR I PER
BERENAR.
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SABATERIA

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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PERFUMERIA

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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PAPERERIA

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

BOLÍGRAF BOMBETA POMADA
PASTILLES CARPETA CLAU ANGLESA
TISORES GASSES RETOLADORS
LLAPIS ENDOLL GOTES
COTÓ CLIPS CLAUS

CARGOL INJECCIONS LLIBRETA
GOMA TORNAVÍS XAROP

ALCOHOL COLORS MARTELL
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MERCERIA

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

BOTONS MOCADORS CORDONS
SABATILLES AGULLES RASPALL

DIADEMA SABATES BETA
FIL XAMPÚ BOTES

SANDÀLIES DIDAL COLÒNIA
MOCADOR LLUSTRE MITJONS

PUNTA DESODORANT PLANTILLES
WAMBES CENTÍMETRE PINTA
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FERRETERIA

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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FARMÀCIA

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

..............................................................................

.............................................................................

.............................................................................



PAPERERIA                   FARMÀCIA                  FERRETERIA

       ...................................        .................................         ....................................

       ...................................        .................................         ....................................

       ...................................        .................................         ....................................

       ...................................        .................................         ...................................

       ...................................        .................................         ...................................

       ...................................        .................................         ...................................

       ...................................        .................................         ...................................

       ...................................        .................................         ...................................
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MERCERIA                SABATERIA              PERFUMERIA

       ....................................       .................................        ....................................

       ....................................       .................................        ....................................

       ....................................       .................................        ....................................

       ....................................       .................................        ....................................

       ....................................        ................................        ....................................

       ....................................        ................................        ....................................

       ....................................        ................................         ...................................

       ....................................         ...............................          ..................................
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ENCERCLA  EL  NOM  DEL  PRODUCTE  I
DE LA  MARCA  I  COPIA'LS  A  SOTA.

PRODUCTE:

...........................................

MARCA:

  ...........................................



ENCERCLA  EL  NOM  DE  LA  MARCA  I  COPIA'L  A  SOTA.

       ...........................................................................................................................



ENCERCLA  EL  NOM  DEL  PRODUCTE  I  COPIA'L  A  SOTA.

       ........................................................................................................................
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NOM

PRIMER COGNOM

SEGON  COGNOM

Nº  TARGETA:

SIGNATURA

VISA

LA  CAIXA
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DAVANT

DARRERA

1
� VULL  TALLAR-ME
ELS CABELLS.
� MOLT  TALLATS  O
POC ?

VOCABULARI:

� TISORES
� PINTA
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DAVANT

DARRERA

2

� VULL  ARRISSAR-ME
ELS CABELLS.

VOCABULARI:

� RUL·LO
� PINÇA
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DAVANT

DARRERA

3
� VULL TENYIR-ME
ELS CABELLS.
� DE QUIN COLOR,
ROSSOS  O
NEGRES?

VOCABULARI:

� TINT  NEGRE
� TINT  ROS
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DAVANT

DARRERA

4
� VULL RENTAR-ME EL
CABELL I PENTINAR-
ME.

VOCABULARI:
� TOVALLOLA
� XAMPÚ
� SUAVITZANT
� ASSECADOR
� PINTA
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DAVANT

DARRERA

5
� VULL  FER-ME  UNA
CUA.
� ALTA  O  BAIXA ?

VOCABULARI:

� RASPALL
� GOMA
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HOSPITAL  DE
.........................................................

METGE MALALT 

QUÈ  LI  PASSA ?

QUÈ  LI  ANIRÀ
BÉ ?

MEDICAMENTS:

DATA:
.........................................................
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340

LOGOTIP   DEL   REMITENT                              NOM   DEL   REMITENT
                                                                             ADREÇA   DEL   REMITENT
                                                                             TELÈFON   DEL   REMITENT

SALUTACIÓ:

CONTINGUT  DE  LA  CARTA:

PRESENTACIÓ:

EXPOSICIÓ:

DEMANDA   O   SOL·LICITUD:

ACOMIADAMENT:

NOM   I   SIGNATURA:

LLOC   I   DATA
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CARRER  I  NÚMERO, PLANTA, PIS
DISTRICTE POSTAL - CIUTAT

PROVÍNCIA

          NOM  DEL  DESTINATARI
        CARRER  I  NÚMERO, PLANTA, PIS
        (O APARTAT DE CORREUS)
         DISTRICTE POSTAL - CIUTAT
         PROVÍNCIA

SEGELL

NOM  DEL  REMITENT
CARRER  I  NÚMERO, PLANTA, PIS

DISTRICTE POSTAL - CIUTAT
PROVÍNCIA
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GUIA  PER  A  L'ELABORACIÓ  D'HIPÒTESIS  DAVANT  UN  TEXT  ESCRIT
 

Com ens ha arribat? 
On ho hem trobat?
Qui ho tenia? 
Qui ens ho ha donat?

Qui ho ha escrit?
Qui és l'escriptor?

Quin tipus de text és?
És una carta, un cartell, un anunci, un mural, una nota, un conte...?
Com ho sabem, quines característiques té, que l'identifiquen?
En què es diferencia dels altres textos?

Característiques gràfiques:
Quina mida té?
Hi ha títols? Com sabem que són el títol? Què hi diu?
Hi ha imatges i/o dibuixos?
Què més hi trobem?

A qui va dirigit?
Qui és el destinatari o qui volen que ho llegeixi?

Quina funció té?
Per quin motiu l'han escrit?
Per a què ens serveix aquest cartell?

Què ens diu?
Sabem què ens volen dir, explicar?
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EXPLICA  EL  MISSATGE  DE  L'ANUNCI  A  PARTIR  DE
    L'ESQUEMA  QUE  HEM  ELABORAT  ENTRE TOTS. 

    

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 .........................................................................................................  

    ................................................................................................................................................................................................................

                                                   MIRA

                                                JUGA  AMB

          COMPRA                                    MENJA

MARE NEN

CEREALS
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RELACIONA  CADA  ANUNCI AMB  EL  SEU  ESLÒGAN.

                                                                           QUE  LA  SUERTE  TE 
                                                                   ACOMPAÑE

   
                  

100  %   NATURAL

OBRAS MAESTRAS DE SUIZA

NOKIA,  CONNECTING
PEAPLE
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 ENCERCLA  L'ESLÒGAN  QUE  CORRESPON  A  AQUEST  ANUNCI.

                                                              

"  NOKIA,  CONNECTING  PEAPLE  "

                              "  SABOR  CASERO  "
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 ESCRIU  L'ESLÒGAN  QUE  CORRESPON A  AQUESTS  PRODUCTES.

                                                            
                                                                           ...........................................................
                                                           
                                                                           ...........................................................

  

..........................................................

.........................................................
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EL POBLE
 

EL POBLE ÉS UN VELL TOSSUT,
ÉS UNA NOIA QUE NO TÉ PROMÈS, 
ÉS UN PETIT COMERCIANT EN DESCRÈDIT,
ÉS UN PARENT AMB QUI VAM RENYIR FA MOLT DE TEMPS.

EL POBLE ÉS UNA XAFOGOSA TARDA D'ESTIU, 
ÉS UN PAPERET DAMUNT LA SORRA,
ÉS LA PLUJA FINA DE NOVEMBRE.

EL POBLE ÉS QUARANTA ANYS ENFILANT-SE PER LES BASTIDES,
ÉS EL PETIT DESFICI DEL DIUMENGE A LA TARDA,
ÉS LA FAMÍLIA COM A BASE DE LA SOCIETAT FUTURA,
ÉS EL CONJUNT D'HABITANTS, ETC., ETC.

EL MEU POBLE ÉS EL MEU ESFORÇ I EL VOSTRE ESFORÇ,
ÉS LA MEVA VEU I LA VOSTRA VEU,
ÉS LA MEVA PETITA MORT I LA VOSTRA PETITA MORT.
EL POBLE ÉS EL CONJUNT DEL NOSTRE ESFORÇ
I DE LA NOSTRA VEU
I DE LA NOSTRA PETITA MORT.
EL POBLE ETS TU I TU I TU
I TOT D'ALTRA GENT QUE NO CONEIXES,
I ELS TEUS SECRETS
I ELS SECRETS DELS ALTRES.
EL POBLE ÉS TOTHOM, EL POBLE ÉS NINGÚ.
EL POBLE ÉS TOT:
EL PRINCIPI I LA FI,
L'AMOR I L'ODI,
LA VEU I EL SILENCI, 
LA VIDA I LA MORT.

                          MIQUEL MARTÍ I POL. 
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EL  MEU  POBLE
 

EL POBLE SÓN CASES, BOTIGUES, COTXES, LA PISCINA,
CARRERS QUE NO PASSEN.
EL POBLE SÓN ARBRES, PAPERERES, CAMINS, HERBA,
CAMPS, ANIMALS...

EL POBLE ÉS EL MERCAT DELS DILLUNS.
EL POBLE ÉS L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA I L'ERMITA 
DE SANT RAMON.
EL POBLE ÉS L'AJUNTAMENT.
EL POBLE ÉS L'ESCOLA.

EL POBLE SÓN LES COSINES, ELS AVIS, ELS TIETS...
LA FAMÍLIA.
EL POBLE ÉS GENT SEPARADA
I ES GENT QUE ES CASA.
EL POBLE ÉS GENT POBRE I ES GENT QUE PASSEJA ELS GOSSOS.
I SÓN ELS NENS I NENES QUE JUGUEN AL PARC.

EL POBLE SÓN LES FESTES: LA FESTA MAJOR D'ESTIU,
LES BALLADES DE SARDANES,
FOGUERES I PETARDS PER SANT JOAN,
SANT JORDI, CARNAVAL, REIS, EL CIRC, LA FIRA...

EL POBLE SÓN ELS ANIVERSARIS,,, I ANAR AL CINEMA.

AL POBLE HI PLOU, HI NEVA, HI FA CALOR, HI FA FRED...
I MOLT DE VENT.

EL MEU POBLE ÉS EL MILLOR DE TOTS !

                                                        Els nens i nenes de P-5.
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ANNEX  38



EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL  CAMP.
TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  CIUTAT.
UN  DIA  EL  VA ANAR  A  VISITAR.
EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT  VIVIA  EN  UN  PALAU.
ALLÍ  TENIA  MOLT  DE  MENJAR  I  PODIA  ANAR  A  MOLTES
FESTES.
EL  RATOLÍ  DE  CAMP  EN  VEURE  COM  VIVIA  EL  SEU  AMIC  VA
QUEDAR  MOLT  ADMIRAT.
I  VA  DECIDIR  QUEDAR-SE  A  VIURE  AMB  ELL.
PERÒ  DESPRÉS  VA  TROBAR  A  FALTAR  LA  VIDA  TRANQUIL·LA
DEL CAMP.
I  VA  TORNAR  A  MARXAR.



EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL .........................

TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  ......................................................   .

UN  DIA  EL  VA ANAR  A  VISITAR.

EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT  VIVIA  EN  UN  ................................................   .

ALLÍ  TENIA  MOLT  DE  ...................................  I  PODIA  ANAR  A 

MOLTES  FESTES.
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EL  RATOLÍ  DE  CAMP,  EN  VEURE  COM  VIVIA  EL  SEU ...................,  

VA  QUEDAR  MOLT  ADMIRAT.

I  VA  DECIDIR  QUEDAR-SE  A  ..................................  AMB  ELL.

PERÒ  DESPRÉS  VA  TROBAR  A  FALTAR  LA  VIDA  TRANQUIL·LA

DEL   ......................................    .

I  VA  TORNAR  A  MARXAR.



EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL  CAMP.
TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  CIUTAT.
UN  DIA  EL  VA ANAR  A  VISITAR.
EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT  VIVIA  EN  UN  PALAU.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

I  VA  DECIDIR  QUEDAR-SE  A  VIURE  AMB  ELL.
PERÒ  DESPRÉS  VA  TROBAR  A  FALTAR  LA  VIDA  TRANQUIL·LA
DEL CAMP.
I  VA  TORNAR  A  MARXAR.
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EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL  CAMP.
TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  CIUTAT.
UN  DIA  EL  VA ANAR  A  VISITAR.
EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT  VIVIA  EN  UN  PALAU.
ALLÍ  TENIA  MOLT  DE  MENJAR  I  PODIA  ANAR  A  MOLTES
FESTES.
EL  RATOLÍ  DE  CAMP  EN  VEURE  COM  VIVIA  EL  SEU  AMIC  VA
QUEDAR  MOLT  ADMIRAT.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................



EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL  CAMP.

TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  CIUTAT.

UN  DIA  EL  VA ANAR  A  VISITAR.

EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT  VIVIA  EN  UN  PALAU.

ALLÍ  TENIA  MOLT  DE  MENJAR  I  PODIA  ANAR  A  MOLTES
FESTES.
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EL  RATOLÍ  DE  CAMP  EN  VEURE  COM  VIVIA  EL  SEU  AMIC  VA
QUEDAR  MOLT  ADMIRAT.

I  VA  DECIDIR  QUEDAR-SE  A  VIURE  AMB  ELL.

PERÒ  DESPRÉS  VA  TROBAR  A  FALTAR  LA  VIDA  TRANQUIL·LA
DEL CAMP.

I  VA  TORNAR  A  MARXAR.



EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL  CAMP.

TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  CIUTAT.

EL  RATOLÍ  DE  CAMP  VA  QUEDAR-SE  A  VIURE  A  LA  CIUTAT.

PERÒ  DESPRÉS  VA  TORNAR  A  MARXAR.
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EL  RATOLÍ  DE  CAMP  I  EL  RATOLÍ  DE  CIUTAT

HI  HAVIA  UNA  VEGADA  UN  RATOLÍ  QUE  VIVIA  AL  CAMP.

TENIA  UN  AMIC  QUE  VIVIA  A  LA  CIUTAT.

UN  DIA  EL  VA ANAR  A  VISITAR.

EL  RATOLÍ  DE  CAMP  VA  VOLER  QUEDAR-SE  A  LA  CIUTAT.

PERÒ VA TORNAR A MARXAR JA QUE ENYORAVA LA VIDA TRANQUIL·LA
DEL  CAMP.
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CANÇÓ:   EL    VENEDOR

QUI  EM  COMPRA  UNA  POMA ?
QUI  VOL  ROVELLONS ?
TINC  OUS  I  TARONGES
PRÉSSECS  I  MELONS.

QUI  VOL  UNA  PERA?
QUI  EM  COMPRA  BOMBONS?
SENYORA  MANELA,
COMPRI ' LS  QUE  SÓN  BONS !

QUI  EM  COMPRA  UNA  PINYA ?
QUI  VOL  UNS  CONFITS ?
APA,  SENYOR  JAUME,
PRENGUI ' LS  AMB  ELS  DITS !
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CANÇÓ:   EL    VENEDOR

QUI  EM  .......................  UNA  POMA ?
QUI  VOL  ROVELLONS ?
TINC  OUS  I  .......................................
PRÉSSECS  I  MELONS.

QUI  VOL  UNA  ......................................?
QUI  EM  COMPRA
.......................................?
SENYORA  MANELA,
COMPRI ' LS  QUE  SÓN  BONS !

QUI  EM  COMPRA  UNA  PINYA ?
QUI  VOL  UNS
........................................... ?
APA,  SENYOR  JAUME,
PRENGUI ' LS  AMB  ELS
.................................. !
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CANÇÓ:   EL    VENEDOR
QUI  EM  ........................................  UNA  POMA ?

QUI  VOL  ROVELLONS ?

TINC  OUS  I  ....................................................

PRÉSSECS  I  MELONS.

QUI  VOL  UNA  ................................................  ?

QUI  EM  COMPRA  ...........................................  ?

SENYORA  MANELA,

COMPRI ' LS  QUE  SÓN  BONS !

QUI  EM  COMPRA  UNA  PINYA ?

QUI  VOL  UNS  ...................................................  ?

APA,  SENYOR  JAUME,

PRENGUI ' LS  AMB  ELS  
..........................................  !

CONFITS TARONGES COMPRA
PERA DITS BOMBONS



RETALLA  EL  TÍTOL  DE  LA  CANÇÓ  I  ENGANXA' L  A  SOTA  AMB
LES  LLETRES ORDENADES. 

E L V E N E D O R
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ORDENA  LES  SEGÜENTS  INSTRUCCIONS
PER  MUNTAR  EL  JOC    " QUI ÉS  QUI? "

RIMER CAL SEPARAR TOTS ELS
CARTRONETS.
DESPRÉS POSAREM LES FOTOS
PETITES DE COLOR BLAU ALS
PORTAFOTOS BLAUS.
I LES FOTOS PETITES DE COLOR
VERMELL ALS PORTAFOTOS
VERMELLS.
I ARA POSAREM LES FOTOS GRANS EN
UN MUNT.
CADA JUGADOR TRIARÀ UNA FOTO DEL
MUNT SENSE QUE LA VEGI L'ALTRE
JUGADOR.
POSAREM LA FOTO QUE HEM TRIAT AL
DAVANT DEL NOSTRE PORTAFOTOS.
ARA JA PODREM COMENÇAR A FER-
NOS PREGUNTES PER ENDEVINAR EL
PERSONATGE DE L'ALTRE JUGADOR.
A LES PREGUNTES NOMÉS ES POT
RESPONDRE SÍ O NO.



370

ANNEX  41



371

PREUS  DEL  BITLLET    EN
DIFERENTS TRANSPORTS:

ITINERARI:

 ....................................................................

EN  TREN  REGIONAL  ............... EUROS

EN  TREN  TALGO  ....................   EUROS

EN  AUTOBÚS  ............................ EUROS

EN  TAXI ......................................  EUROS

DIBUIXA EL TRANSPORT MÉS
ECONÒMIC:



PREUS  DEL  BITLLET    EN  AUTOBÚS:

      DE  VALLS  A  VALLMOLL    ..........................  EUROS

      DE  VALLS  A  GUNYOLES    .........................  EUROS

      DE  VALLS  A  GARIDELLS    .........................  EUROS

      DE  VALLS  A  PERAFORT      ........................  EUROS

      DE  VALLS  A  TARRAGONA   ........................  EUROS
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EL  MEU  COTXE

� ÉS  DE  LA  MARCA  ......................................................................

� ÉS  DEL  MODEL   ..........................................................................

� ÉS  DE  COLOR  .............................................................................

� LA  SEVA  MATRÍCULA  ÉS   ........................................................
                      
                              I  ARA  EL  DIBUIXO:
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CONDUCTORS

ENS  POT  FER  TENIR  UN  ACCIDENT:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

NO ENS FARÀ TENIR UN ACCIDENT:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

BEURE  BEGUDES  AMB  ALCOHOL.
TENIR  SON.

CÓRRER  MASSA.
PORTAR  EL  CINTURÓ  DE  SEGURETAT.
NO  BEURE  BEGUDES  AMB  ALCOHOL.

NO  CÓRRER  GAIRE.
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CONDUCTORS

ENS  POT  FER  TENIR  UN  ACCIDENT:

.....................................................................

....................................................................

.....................................................................

NO ENS FARÀ TENIR UN ACCIDENT:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

DIBUIXA  UNA DE LES NORMES:
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VIANANTS

ENS  POT  FER  TENIR  UN  ACCIDENT:

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

NO ENS FARÀ TENIR UN ACCIDENT:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

PASSAR  AMB  EL SEMÀFOR  VERMELL.
CREUAR  EL  CARRER  SENSE  MIRAR.

JUGAR  A  PILOTA  AL  MIG  DEL  CARRER.
DONAR  LA  MÀ  A  LA  MARE  PER

CREUAR.
RESPECTAR  EL  SEMÀFOR.

CREUAR EL  CARRER  MIRANT  AMUNT  I
AVALL.
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VIANANTS

ENS  POT  FER  TENIR  UN  ACCIDENT:

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

NO ENS FARÀ TENIR UN ACCIDENT:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

DIBUIXA UNA DE LES NORMES:
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POEMA  ELS  COTXES

ATURATS  ELS  COTXES EN  RENGLERA

ESPEREN  EL  SENYAL  DE  L'URBÀ

I  ES  QUEIXEN  AMB  MOLTA  FAL·LERA

PERQUÈ  SE'N  VOLEN  ANAR.

CORRE  COTXE,  VES  DEPRESSA,

CORRE  COTXE,  VES  VOLANT,
 
QUE  LA  MARE  JA  M'ESPERA

I  POTSER  ESTARÀ  DINANT.
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POEMA  ELS  COTXES

ATURATS  ELS  .................... EN  RENGLERA

ESPEREN  EL  SENYAL  DE  L'  .....................

I  ES  QUEIXEN  AMB  MOLTA  ......................

PERQUÈ  SE'N  VOLEN  ANAR.

CORRE  ..........................,  VES  DEPRESSA,

CORRE  ............................,  VES  VOLANT,
 
QUE  LA  .............................  JA  M'ESPERA

I  POTSER  ESTARÀ  ...............................  .
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POEMA  ELS  COTXES

ATURATS  ELS  .................... EN  RENGLERA

ESPEREN  EL  SENYAL  DE  L'  .....................

I  ES  QUEIXEN  AMB  MOLTA  ......................

PERQUÈ  SE'N  VOLEN  ANAR.

CORRE  ..........................,  VES  DEPRESSA,

CORRE  ............................,  VES  VOLANT,
 
QUE  LA  .............................  JA  M'ESPERA

I  POTSER  ESTARÀ  ...............................  .

COTXE MARE DINANT
COTXES URBÀ FAL·LERA
COTXE



RETALLA  EL  TÍTOL  DEL  POEMA  I  ENGANXA' L  A  SOTA
AMB  LES  LLETRES ORDENADES. 

E L S C O T X E S
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QUIN  EMBOLIC  AL  CARRER

AUTORES: les professores d'educació infantil del CEIP Sant Ramon del Pla de
Santa Maria.
(A l'escenari hi ha representat un carrer amb casetes i dos fanals. Darrera
d'una de les casetes hi haurà l'alcaldessa. A un costat hi ha uns arbres
representats per alumnes. A la dreta de l'escenari hi ha: els bens, un tractor,
l'autobús, dos cotxes, el semàfor i quatre senyals. A l'esquerra hi ha un tractor,
dos cotxes, els vianants, en Mohamed, quatre senyals i els nens.)

(Música 1)
NARRADOR: Hi havia una vegada un poble molt bonic, amb molts camps de
blat, amb uns boscos frondosos i molts ramats de bens.

(Surten els bens i el pastor per la dreta i es col·loquen al costat dels arbres)

NARRADOR: També hi havia una escola nova, una fàbrica de llet i iogurts, un
supermercat, un cine, una farmàcia, una parada d'autobús, una església i
l'Ajuntament. I també molts nens i nenes que jugaven pel carrer en sortint de
l'escola.

(Surten els nens i nenes per l'esquerra, amb una motxilla a l'esquena. Ballaran
una dansa a partir d'una cançó. Música 2. Se'n van els nens cap a l'esquerra).

NARRADOR: Tothom estava molt content perquè cada dia hi havia més gent al
poble, que venia de lluny per treballar. Així, cada dia eren més, més moderns i
més rics i el poble es feia cada cop més i més gran.

Però, és clar, cada dia a la tarda, al carrer Major, es formava un gran embolic:
els nens que sortien de l'escola:

(surten els nens i diuen)

TOTS ELS NENS ALHORA: Adéu, fins demà! Mama, vull berenar! Papa, tinc
gana!

NARRADOR: Els pagesos que tornaven del camp amb els tractors:

(surten els tractors i diuen)

PAGÈS 1: Ei, Pere, com va això?
PAGÈS 2: Ei, Ramon, vinc de llaurar! 

NARRADOR: L'autobús dels nens que feien ESO, que tornava de la ciutat:
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(surt l'autobús)

TOTS ELS NENS DE L’AUTOBÚS: Ja som aquí!

NARRADOR: Els treballadors que sortien de les fàbriques i anaven en cotxe
cap a casa:

(surten els cotxes i diuen):

COTXE 1: Ei, vigila!
COTXE 2: Que xoquem!
COTXE 3: On t’han donat el carnet?
COTXE 4: Condueix bé!

NARRADOR: També hi havia gent que anava pel carrer. I tots volien passar
alhora. Quin embolic que es formava al carrer!

(Volen passar tots alhora. Música 3. Cadascú se'n va a fora, per on ha vingut.
Només es queden els vianants i els cotxes)

NARRADOR: Calia trobar una solució. Una comissió de veïns va anar a
l'Ajuntament a parlar amb l'alcaldessa.

COMISSIÓ: Això no pot ser!
DONA DE LA COMISSIÓ: Hauríem d'anar a parlar amb l'alcaldessa!

(Surt l’alcaldessa)

ALCALDESSA: Hola, què us passa?
HOME: Els cotxes ens aixafen!
DONA: L'autobús no ens deixa passar!
NOI: Els tractors no passen!
ALCALDESSA: Hauríem de posar-hi un guàrdia!

(Se’n va l’alcaldessa al darrera  les cases i la comissió davant de les cases)

NARRADOR: Després de rumiar molt van trobar la solució. Sí, un guàrdia seria
el millor! Però, qui podria ser el guàrdia?. La comissió va decidir que podria ser
un noi jove que estava a l'atur. En Mohamed, que feia poc que havia vingut al
poble i encara no tenia feina. 

(Surt en Mohamed, per l'esquerra. Quatre nens recitaran el poema ELS
COTXES des del darrera les cortines):

Aturats els cotxes en renglera
Esperen el senyal de l'urbà,
I es queixen amb molta fal·lera
Perquè se'n volen anar.
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Corre cotxe, vés de pressa,
Corre cotxe ves volant,
Que la mare ja m'espera
I potser estarà dinant.

(En Mohamed fa passar primer els cotxes d'una banda cap a l'altra i després
els de l'altra banda, en direcció contrària i pita amb el xiulet. Després fa passar
els vianants. Mentrestant el narrador parla:)

NARRADOR: Aquella solució va agradar molt a tots, i tothom estava molt
content perquè en Mohamed era molt simpàtic i, gràcies a ell, ningú no es
barallava per passar. Ara els uns, ara els altres, ara toca passar, ara toca
esperar...
Però va arribar un dia, quan en Mohamed ja sabia fer la seva feina la mar de
bé,  que es va posar malalt.

(En Mohamed es troba malament, cau a terra i després s'aixeca per marxar cap
a casa.)

NARRADOR: El carrer es va trobar sol una altra vegada, amb tots els cotxes i
gent que volia passar alhora. 
Llavors, la comissió va decidir anar a parlar una altra vegada amb l'alcaldessa.

(Surt l’alcaldessa)

ALCALDESSA: Hi hauríem de posar un semàfor! 

NARRADOR: Sí, un semàfor! Quina bona idea! I també senyals de trànsit, i
voreres... El poble petit que tots tant recordàvem s'estava convertint en una
ciutat. 
Com que cada vegada la ciutat era més gran, els guàrdies eren cada cop més
necessaris i, potser en necessitarien més i tot. S'haurien d'encarregar d'orientar
la gent, que amb els senyals de trànsit es trobaven perduts i no sabien què
volien dir. 

(Surt el semàfor i es posarà a caminar seguint el ritme de la marxa i movent els
braços. Música 4)

SEMÀFOR: Jo sóc un semàfor i tinc tres colors. Amb el vermell heu de parar.
Amb el verd podeu passar. I amb el taronja millor esperar.

NARRADOR: El dia que van arribar els senyals de trànsit al poble va ser un dia
molt especial, que tothom recorda amb enyorança. Primer van arribar els
senyals que ens avisen d'un perill, que tenien forma de triangle blanc amb la
vora vermella:
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(Música 5, s’afluixarà quan hagin de parlar cada senyal i s’apujarà mentre surt i
encara no parlin. Sortiran els senyals un a un saltant de costat amb el senyal a
la mà. Després es col·locaran al mig de l’escenari, es posaran el senyal damunt
del cap i diran cadascú què vol dir)

SENYAL 1: Perill, hi ha nens que van a l'escola.
SENYAL 2: Perill, fan obres. 
SENYAL 3: Perill, hi ha un pas de vianants. 
SENYAL 4: Perill, passen bicicletes. 
SENYAL 5: Perill, deixa passar els altres. 

NARRADOR: I després els senyals que ens prohibeixen de fer alguna cosa,
que eren rodones de color blanc amb la vora vermella i a dins un símbol d'allò
que ens prohibeixen de fer:

SENYAL 6: Prohibit aparcar, no es pot deixar el cotxe aquí. (Surt el senyal i
balla)
SENYAL 7: Prohibit tocar el claxon, som al mig del casc urbà. (Surt el senyal i
balla)
SENYAL 8: Prohibit circular depressa pel mig del poble. (Surt el senyal i balla).
SENYAL 9: Stop. Ens pararem i passarem quan no vingui ningú. (Surt el senyal
i balla).

(Després de l'entrada de cada un dels senyals a l'escena totes elles ballaran
juntes la Música 5).

NARRADOR: I des de llavors viuen en pau senyals, vehicles i vianants en
aquell poble que ara és una gran i important ciutat molt coneguda de tots
vosaltres. Això sí, a l'escola tots els nens i nenes aprenen les normes per tal
que quan vagin pel carrer no tinguin un accident.

(Surten tots i ballen amb la música final: Música 1).
.....................................

MÚSICA 1: Enya, 8 “Silver inches”
MÚSICA 2: Dic el drac, 2 “Volta cap aquí”
MÚSICA 3: Anys 60, 19 “Reveille rock”
MÚSICA 4: Marxa
MÚSICA 5: Pokemon, 11 “El baile de arriba y abajo”
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�   AMB   EL   ....................   DE   COLOR   ............................   

     .........................   .

�    AMB   EL   ....................   DE   COLOR  ............................      

      .........................   .
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ELS   ....................................   VAN   PER   LA   .......................................   .

ELS   ....................................   VAN   PER   LA   .......................................   .
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VIANANTS VORERA
VEHICLES CALÇADA

        PER   TRAVESSAR,   SI   NO   HI   HA   NI   ..............................   NI

        ...........................   MIRAREM   .......................,   ............................   I

        ...........................   .



394

SEMÀFOR AMUNT GUÀRDIA
AVALL AMUNT

PUJAREM   I   BAIXAREM   DEL   ..........................   PER   LA   PORTA

QUE   DÓNA   A   LA   .........................................   I   AMB   EL   COTXE  

 .................................   . 



395

COTXE VORERA PARAT

 NO   TRAUREM   ELS   ..........................   NI   EL   ......................   PER

LA   ..............................  .

 NO   JUGAREM   A   ..........................    PEL   ...........................   . 



396

PILOTA CARRER
BRAÇOS CAP FINESTRA
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 SENYALS DE PROHIBICIÓ

                                                                 ...................................................................................................................................................................................................

                                                                  ...................................................................................................................................................................................................

                                                                  .....................................................................................................................................................................................................



400

SENYALS DE PROHIBICIÓ

                                                                   .....................................................................................................................................................................................................

                                                                    ....................................................................................................................................................................................................



401

  SENYALS   DE   PERILL

                                                                ...................................................................................................................................................................................................
                                                                     

                                                               ....................................................................................................................................................................................................               

                                                                 ....................................................................................................................................................................................................

                                                                ....................................................................................................................................................................................................
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SENYALS   DE   PERILL

                                                                    ..................................................................................................................................................................................................

                                                                     .................................................................................................................................................................................................

                                                                     ................................................................................................................................................................................................

                                                                   ..................................................................................................................................................................................................



403

SENYALS   DE   PERILL

                                                                     ..................................................................................................................................................................................................                                        

                                                                    ....................................................................................................................................................................................................

                                                                     ......................................................................................................................................................................................................
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DENTIFICA  LES  SECCIONS  DE  DOS  DIARIS  DIFERENTS

SECCIONS  DEL  DIARI
.....................................

SECCIONS  DEL  DIARI
.....................................

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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DADES  DE  LA  PORTADA
� NOM  DEL  DIARI:

� NOM  DEL  DIRECTOR  O  DIRECTORA:

� DATA  DE  LA  PUBLICACIÓ:

� PREU  DE  CADA  EXEMPLAR:

� CADA  QUAN  SURT  AQUESTA  PUBLICACIÓ:

� ADREÇA  WEB:

� TIRATGE:

� Nº  D'AQUEST  EXEMPLAR:
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RETALLA  I  ENGANXA  EL  SUMARI  D'UN
DIARI. 

ARA  MARCA  LA  SECCIÓ  QUE  MÉS  T'AGRADI.

ESCRIU  EL  NOM  DE  LA  SECCIÓ  QUE  HAS  TRIAT:

...........................................................................................................



410

RETALLA  I  ENGANXA  UN ANUNCI
PUBLICITARI  DE  LA  PORTADA  DEL
DIARI. 

DE  QUÈ  FA  PROPAGANDA ?:

...........................................................................................................



411

RETALLA  I  ENGANXA  UNA  NOTÍCIA  DE
LA PORTADA DEL DIARI  QUE S'AMPLIARÀ
A  L'INTERIOR. 

QUIN  ÉS  EL  TÍTOL  DE LA  NOTÍCIA ?:

...........................................................................................................

A  QUINA  PÀGINA  TROBAREM  MÉS  INFORMACIÓ ?

...........................................................................................................



412

ANNEX  51



413

RESSENYA  DE  LA  SORTIDA  A

...............................................................................................

HI  VAM  ANAR  ELS  ALUMNES  DE ..................................
 
DE  L'ESCOLA ......................................................................

QUÈ  VAM  VERURE  I  QUÈ  VAM  FER:

1. ...........................................................................................

    ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

...........................................................................................

3. ...........................................................................................

...........................................................................................

EXPLICO  I  DIBUIXO  EL  QUE  MÉS  EM VA  AGRADAR:
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NECESSITEM:
………………………………………………...........................................

……………………………………………..........................................

………………………………………………..........................................

………………………………………………..........................................
                                                  

COM ES FA?:

1. …………………………………………….........................................

2. …….……………………………………………….............................

3. ………………………………………………………..........................

4. ………………………………………………………..........................

5. ………………………………………………………..........................
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GRÀFIC  DE  TEMPERATURES  MES  DE  ................................................. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30

28
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24
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12

10

8

6

4

2

0
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                         Vertical: graus centígrads                       .                                              Horitzontal: dies del mes
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RETALLA  EL  TÍTOL  I AQUESTES  FRASES  DEL  CONTE  I  ENGANXA-LES
ORDENADES  EN  UN  ALTRE  FULL.

L'OGRE  ES  VA  MENJAR  LES  SEVES  FILLES.
EN  POLZET  VA  DEIXAR  MOLLES  DE  PA  AL CAMÍ.

ELS  NENS  ES  VAN  PERDRE  AL  BOSC.

EN  POLZET
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RETALLA  EL  TÍTOL  I AQUESTES  FRASES  DEL  CONTE  I  ENGANXA-LES
ORDENADES  EN  UN  ALTRE  FULL.

EN  POLZET  VA  LLIURAR  L'OGRE  AL  REI.
ELS  PARES  VAN  ABANDONAR  ELS  NENS  AL  BOSC.

L'OGRE  ES  VA  MENJAR  LES  SEVES  FILLES.
EN  POLZET  VA  DEIXAR  MOLLES  DE  PA  AL CAMÍ.

ELS  NENS  ES  VAN  PERDRE  AL  BOSC.

EN  POLZET
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RETALLA  EL  TÍTOL  I AQUESTES  FRASES  DEL  CONTE  I  ENGANXA-LES
ORDENADES  EN  UN  ALTRE  FULL.

ELS  OCELLS  ES  VAN  MENJAR  EL  PA.
ELS  NENS  VAN  ARRIBAR  A  LA  CASA  D'UN  OGRE.
EL  REI  AGRAÏT  VA  GRATIFICAR  ELS  SEUS  PARES.

EN  POLZET  VA  LLIURAR  L'OGRE  AL  REI.
ELS  PARES  VAN  ABANDONAR  ELS  NENS  AL  BOSC.

L'OGRE  ES  VA  MENJAR  LES  SEVES  FILLES.
EN  POLZET  VA  DEIXAR  MOLLES  DE  PA  AL CAMÍ.

ELS  NENS  ES  VAN  PERDRE  AL  BOSC.

EN  POLZET
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RELACIONA  TÍTOLS  DE  CONTES  AMB  EXPRESSIONS  DELS  SEUS  PERSONATGES.

CAPUTXETA  VERMELLA.

ELS  TRES  OSSETS.
QUE  ET  VOLDRIES
CASAR  AMB  MI ?

EN  POLZET.

LES  SET  CABRETES I
EL  LLOP.

LA  RATETA  PRESUMIDA.
ALGÚ  HA  MENJAT  DEL
MEU  PLAT DE  SOPA !

CONFIEU EN MI.
TORNAREM  A CASA !

PER QUÈ TENS
AQUESTES DENTS TAN
LLARGUES?

A  VEURE, ENSENYA'NS
LA POTETA ?
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COMPLETA  ELS  TÍTOLS  D'AQUESTS  CONTES:

� LA  CAPUTXETA ..................................................................

� LES  SET  CABRETES .........................................................

� LA  RATETA  QUE ................................................................

� LA  CASETA  DE ..................................................................

� LA  BLANCANEUS  I  ..........................................................
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COMPLETA  ELS  TÍTOLS  D'AQUESTS  CONTES:

� LA  CAPUTXETA ..................................................................

� LES  SET  CABRETES .........................................................

� LA  RATETA  QUE ................................................................

� LA  CASETA  DE ..................................................................

� LA  BLANCANEUS  I  ..........................................................

I  EL  LLOP. XOCOLATA. VERMELLA. 
ELS  SET  NANETS. ESCOMBRAVA  L ' ESCALETA.
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COMPLETA  ELS  TÍTOLS  DELS  CONTES  RELACIONANT  ELS  DOS
FRAGMENTS.

LA  CAPUTXETA

LA  RATETA  QUE ELS  SET  NANETS.

LES  SET  CABRETES

LA  CASETA  DE

LA  BLANCANEUS  I ESCOMBRAVA
L' ESCALETA.

VERMELLA.

XOCOLATA.

I  EL  LLOP.
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COMPLETA  AQUESTES  DITES:

� QUI  SEMBRA  MALA  LLAVOR   .............................................................

...................................................................................................................

� ABRIL  MULLAT  FA  CRÉIXER ...............................................................

...................................................................................................................

� ABRIL  FINIT  ............................................................................................

� NO  DIGUIS  HIVERN  PASSAT  QUE .....................................................

...................................................................................................................

� AL  MAIG  .................................................................................................
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COMPLETA  AQUESTES  DITES  RELACIONANT  ELS  DOS
FRAGMENTS.

QUI  SEMBRA  MALA
LLAVOR

NO  DIGUIS  HIVERN
PASSAT CADA  DIA  UN  RAIG.

ABRIL  MULLAT  FA
CRÉIXER

ABRIL  FINIT

AL  MAIG
EL  CAMP  FLORIT.

NO  ARRIBARÀ  A
SEGADOR.

QUE  SANT  JORDI  NO
HAGI  ESTAT.

L'HERBA  PER  AL
RAMAT.
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APARELLA  CADA  ENDEVINALA  AMB  LA  SEVA  SOLUCIÓ.

COM  MÉS  M'ENSABONES
MÉS  M'EMBRUTES
I  SI  EM  VOLS  RENTAR
M'HAS  DE  DEIXAR ESTAR.

QUÈ ÉS  ALLÒ QUE  TOTHOM PREN
I  NINGÚ  S'EMPORTA ?

EL  NÚVOL

TINC  EL  VESTIT  VERD
LA  CARA  VERMELLA,
I  MIRO  EL  CAMP
AMB EL MEU  ULL  NEGRE.

UN  LLENÇOL  APEDAÇAT
QUE  PUNTA  D'AGULLA NO
HI HA TOCAT.

L ' AIGUA

EL  SOL

LA  ROSELLA
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ESCRIU  LA  SOLUCIÓ D'AQUESTES  ENDEVINALLES.

COM  MÉS  M'ENSABONES
MÉS  M'EMBRUTES
I  SI  EM  VOLS  RENTAR
M'HAS  DE  DEIXAR ESTAR.

QUÈ ÉS  ALLÒ QUE  TOTHOM PREN
I  NINGÚ  S'EMPORTA ?

TINC  EL  VESTIT  VERD
LA  CARA  VERMELLA,
I  MIRO  EL  CAMP
AMB EL MEU  ULL  NEGRE.

UN  LLENÇOL  APEDAÇAT
QUE  PUNTA  D'AGULLA NO
HI HA TOCAT.
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OBSERVACIÓ   D ' UNA   FLOR
NOM  DE  LA  FLOR  ...........................................................

DE  QUIN  COLOR  ÉS  LA  COROL·LA ?  ..........................

QUANTS  PÈTALS  TÉ ? ......................................................

TÉ  ELS  PÈTALS  SOLDATS ? ...........................................

DE  QUIN  COLOR  SÓN  ELS  SÈPALS? ...........................

QUANTS  SÈPALS  TÉ ? ......................................................

QUINA  FORMA  TÉ  EL  PISTIL? ........................................

EL  PISTIL  SERVEIX  PER ..................................................

QUANTS  PISTILS  HI  HA ? ................................................

QUANTS  ESTAMS  TÉ ? .....................................................

ELS  ESTAMS  SERVEIXEN  PER ......................................

...............................................................................................



TIPUS   D ' ARBRES

DE  FULLA  ..........................................     DE  FULLA ..........................................

VOL  DIR  QUE ....................................     VOL  DIR  QUE ...................................

..............................................................      ............................................................

..............................................................      ............................................................

COM  ............................................      COM  ...........................................
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PROCÉS  DE  CREIXEMENT  D'UNA
FESOLERA 

LLEGEIX, RETALLA  I  ORDENA  EL  TEXT
DESORDENAT.

DE  LA  TIJA  COMENCEN  A  SORTIR
FULLES  VERDES.

EL  FESOL  COMENÇA  A  TREURE
ARRELS  BLANQUES.

LA  FESOLERA  ES  FA  MÉS  GRAN  I
MÉS  ALTA.

EL  FESOL  S'ESTOVA  AMB  L'AIGUA  I
LA  LLUM  DEL  SOL.

DE  L'ARREL   CREIX  UNA TIJA  VERDA
CAP  AMUNT.
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RESSENYA  DEL  CREIXEMENT  D'UNA

....................................................................

NECESSITEM :

� ...................................................

� ...................................................

� ...................................................

� ...................................................

COM  HO  FAREM ?

1.     .....................................................................

       .....................................................................

2.     .....................................................................

       .....................................................................

3.     .....................................................................

       .....................................................................

4.     .....................................................................



443

QUÈ  HA  PASSAT ?

1   DATA: ...............................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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2 DATA: ...............................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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3 DATA: ...............................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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4 DATA: ...............................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................



OBSERVACIÓ  DEL  CREIXEMENT  D'UNA  ...........................................

                FASE  ........                  FASE  ........                    FASE ...........
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AL  RESTAURANT

ELS CLIENTS  (ARRIBEN) ....................... BON  DIA !

CAMBRER ...........................................  BON  DIA,  SEGUIN   SI   US   PLAU !

(ELS  CLIENTS  S'ASSEUEN)

CAMBRER ..................... ..........................  QUÈ   VOLDRAN  PER  DINAR ?

CLIENTS ...................................................  ENS  PORTARÀ   LA   CARTA ?

(EL  CAMBRER  ELS  PORTA  LA  CARTA)

CAMBRER ......................................... QUÈ  VOLDRAN  DE  PRIMER   PLAT? 

(ELS  CLIENTS  TRIEN  EL  PRIMER  PLAT.  EL  CAMBRER  PREN  NOTA)

CAMBRER ................................................   I  DE  SEGON  PLAT?

(ELS  CLIENTS  TRIEN  EL  SEGON  PLAT  I  EL  CAMBRER  PREN  NOTA)

CAMBRER ................................................  I  DE  POSTRE ?

(ELS  CLIENTS  TRIEN  EL  POSTRE  I  EL  CAMBRER  PREN  NOTA)

(EL  CAMBRER   PORTA  LA  NOTA  AL  CUINER)

CAMBRER (AL  CUINER) .........................  HAS  DE  PREPARAR ...........

CUINER .....................................................  ARA  MATEIX  HO  FAIG.

(EL CUINER  PREPARA  ELS  PLATS  I  EL  CAMBRER  ELS  SERVEIX)

CLIENTS ..............................  ENS  PORTARÀ  EL  COMPTE,  SI  US  PLAU?

CAMBRER .........................   TINGUI,  SÓN ...............  EUROS,  SI  US  PLAU.

CLIENTS ...................................................   TINGUI.  ADÉU.

CAMBRER ................................................   ADÉU.
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EL  MEU  ÀPAT  PREFERIT

PRIMER .................     SEGON .....................   I    ............................

..................................     ...................................    ...............................
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ALIMENTS  D'ORIGEN

HO  SÓN

                                                                           

                                                                                                  EN  TRAIEM

ANIMAL LLET OUS CARN
PEIX IOGURT FORMATGE NATA
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ALIMENTS  D'ORIGEN

HO  SÓN

                                                         

                                                                            EN  TRAIEM



ALIMENTS  D'ORIGEN

HO  SÓN
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ALIMENTS  D'ORIGEN 

HO  SÓN

                                                           

VEGETAL TARONJA ENCIAM
PASTANAGA TOMÀQUET PLÀTAN
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ENQUESTA  A  PARES  I  MARES

TEMA: "L'ALIMENTACIÓ DELS NENS I NENES"

1. El seu fill/a pren algun aliment abans de venir a l'escola al matí?

SI
NO

2. En cas afirmatiu, marqui quins d'aquests aliments pren:

� Llet
� Suc de fruita: natural

                               envasat
� Cereals
� Farinetes "papilla"
� Entrepà
� Pastes
� Iogurt o altres preparats làctics
� Altres: .......................................................................................

3. El nen/a pren habitualment algun aliment per a menjar a l'escola? 

SI
NO

4. En cas afirmatiu marqui quins d'aquests aliments pren
habitualment:

� Entrepans variats
� Entrepans amb crema de xoxolata
� Fruita
� Iogurt o altres preparats làctics
� Pastes
� Altres: ........................................................................................

5. Quins criteris ha tingut en compte a l'hora de prendre aquestes
decisions?
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PROCÉS  D'ELABORACIÓ DE LA RECEPTA
"PA  AMB  TOMÀQUET" 

LLEGEIX, RETALLA  I  ORDENA  EL  TEXT
DESORDENAT.

TALLEM  EL  PA  EN  LLESQUES.

TALLEM ELS TOMÀQUETS PER LA
MEITAT.

SUQUEM  EL  PA  AMB  EL  TOMÀQUET.

AMANIM  EL  PA  AMB  SAL  I  OLI.

POSEM  EL  TALL  AL  DAMUNT  DEL
PA.
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