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1. Una concepció constructivista de l’ensenyament aprenentatge 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Construir a partir de l’activitat mental 

  Saber què fa                                        Saber per què ho fa 

 

Significatius 

  Planificació 

                                                                                                                         Tenir motivacions                     Prendre decisions sobre   Execució 

 Avaluació 

Quadre extret de Cela, J. [et al.].(1988). El tractament de la diversitat en les etapes infantil i primària. Barcelona: Rosa Sensat. 

APRENDRE 

És construir 

significats a 

partir dels 

coneixements 

previs 

 

És un fet 

personal 

És construir 

significats a 

partir dels 

coneixements 

previs 

ELS CONIEXEMENTS PREVIS 

 Per què 

 De quin tipus 

 Com es busquen 

 Com es caracteritzen 

L’aprenentatge serà significatiu 

L’ALUMNE 

ha de... 

CONTINGUTS 

han de ser 

HA 
 Significatius 
 Ben estructurats 
 Rellevants 
 Funcionals 
 Prioritzats 
 Intel·ligible 
 Versemblants 
 Memoritzables 

comprensivament 
 

                                  Seguretat 

AMBIENT 
ofereix                          Respecte mutu                   Permet                 

                                                          canals de 
comunicació  

                           Afecte i confiança 

 

ORGANITZACIÓmestre/a- 

                                                                   alumne/a 

Que afavoreixen les diferents              alumne/a 

d’interacció                                              mestre/a                              

mestre/a 

 

 

Crear condicions perquè l’alumne/a pugui 

                                             Coneix i respecta les aptituds, 

                                             ritmes...   

                                             Avaluar de manera formativa 

S                                           Regula els adjunts en relació amb  

              És una guia           l’avaluació. 

              que orienta          Treballa a partir dels coneixements  

              i ofereix                previs. 

              l’ajut                     Proporcionar estímuls positius. 

             necessari              Escull les estratègies més idònies. 
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2. Imatges del racó de lletres de confegir: escola I i II 

 

                                
                                                 Racó de lletres de confegir, escola I                                                                                         Racó de lletres de confegir, escola II 
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3. Imatges del racó de lletres de confegir dissenyat 

 

 

 

                         

                                     Racó dissenyat de lletres de confegir 
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                            Infants manipulant les lletres de confegir 
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Normatives del racó de lletres de confegir 

 

                     

             Com ha de quedar el racó una vegada utilitzat 
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4. Graelles d’observacions 
 

ESCOLA I 

1) Enregistrament 3 - Juan Miguel i Roger 

 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

En Juan Miguel és un infant que està dins l’etapa alfabètica. En ocasions, li costen les activitats de llengua que es porten a terme dins l’aula, però les acaba 

desenvolupant amb èxit. La seva llengua materna és la castellana però domina molt bé el català. L’últim trimestre acudia a SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

però a causa de les seves millores li han donat l’alta. 

En Roger es troba dins l’etapa alfabètica. Segueix amb un bon ritme les tasques de llengua i està molt motivat per aprendre, es mostra respectuós amb els 

altres i habitualment els  ajuda. 

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?      X (1)    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? X    



9 
 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

X    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

     X (2)    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

-    

Altres observacions rellevants: 

(1) Confegeix amb rapidesa, tot i que al principi sembla que està una mica insegur, probablement per desconeixement de l’espai. Els dos infants 

s’aixequen de la cadira per confegir. 

(2) Tot i que la tasca era individual, un dels infants ajuda a l’altre acostant-li algunes de les lletres que necessita per confegir la seva paraula. 
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2) Enregistrament 9 - Emma i enregistrament 10 - Jesús 

 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

L’Emma està situada dins l’etapa alfabètico-exhaustiva. Té un bon domini de la llengua escrita i parlada, dins les activitats de l’aula sempre les resol 

fàcilment i amb èxit. És molt polida i curosa amb el que fa i es mostra predisposada en tot moment. No mostra dificultats.  

En Jesús es troba dins l’etapa sil·làbico-alfabètica. No té un bon domini de la llengua catalana, ja que a casa parlen la llengua castellana i a l’escola no es 

relaciona gaire amb els altres, es mostra molt tímid. A l’hora de realitzar activitats de llengua a l’aula li costa, realitza les activitats lentament però finalment 

se n’acaba sortint, sovint amb ajuda. En alguns moments va amb la mestra d’Educació Especial amb d’altres alumnes que també tenen mancances 

lingüístiques. 

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X (1)    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

-    

LA INTERACCIÓ 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    
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 La interacció promou les correccions? 
 

    X(2)    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

 X     

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1)  Confegeix amb rapidesa, se la veu molt segura i predisposada. En algunes ocasions els infants s’aixequen per tal d’arribar a les lletres, ja que el que 

està situat a la banda esquerra no hi arriba amb facilitat. 

(2)  És interessant veure com en Jesús confegeix la paraula qitaiper referir-se acristal. Aparentment pot semblar una paraula errònia, però tenint en 

compte l’entorn personal de l’infant, en què s’expressa amb llengua castellana, la paraula confegida pren més sentit, ho ha escrit tal com ho 

verbalitza. Els sons concorden amb les grafies, tal com ell ho diu. La seva companya li fa de model lingüístic, l’ajuda a descobrir com s’anomena la 

mateixa paraula amb la llengua catalana, i entre tots dos la confegeixen. 
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3) Enregistrament 13 – Jingxuan 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

En Jingxuan està situat dins l’etapa sil·làbica. Encara no associa tots els sons amb les seves grafies corresponents, tot i que amb l’ajuda de l’adult, si aquest li  

va repetint els sons poc a poc, arriba a escriure paraules. A estones acudeix a l’aula d’educació especial, en la qual fan reforç de llengua amb nou vocabulari i 

molta verbalització. És un infant provinent de la xina, i és el germà gran, la qual cosa fa que a casa parlin el xinès i no domini massa la llengua catalana. 

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?           X (1)   
 

El material permet correccions? 
 

-    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

 X   

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

      X (2)    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

 X     

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    
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Altres observacions rellevants: 

(1)  L’infant es mostra molt insegur, ja que necessita que se li vagin repetint els sons. En un primer moment sembla que l’infant no acaba de 

comprendre l’activitat. 

(2) La interacció amb la mestra promou reflexions sobre el codi. Aprofitant un cartellet que hi ha al voltant, o bé el seu propi nom, la mestra ajuda a 

l’infant a reconèixer un so, perquè llavors, un cop identificat pugui confegir. En un cas reconeix la “LL” dins una altra paraula, però en  el moment 

d’agafar les lletres de la capsa és incapaç de fer-ho, si no és amb l’ajuda de l’adult. La mestra guia en molts moments la tasca a fer ja que té 

mancances. 

 

*S’ha començat amb l’activitat més fàcil, però llavors s’ha vist que potser s’hauria d’haver començat amb una activitat de familiarització amb el material, 

que és l’activitat que es va fer a continuació. Després, es va fer la prova de fer-li escriure el seu propi nom, que és quelcom que domina, i també va 

confegir-lo molt lentament, (consultar annex, enregistrament 14). 
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4) Enregistrament 16 – Aniol i Hardeep 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

L’Aniol és un infant que es troba dins l’etapa alfabètica. Domina a la perfecció la llengua oral i escrita però, curiosament,  a l’hora de realitzar activitats 

escrites sobre paper és dels últims d’acabar. Es distreu amb facilitat i no el motiva gens escriure en un full. 

En Hardeep és un infant que es troba dins l’etapa sil·làbica. No acaba de dominar la llengua catalana ja que a casa seva parla el panjabi. Tot i això, s’esforça 

per fer les activitats d’aula i demana ajuda. 

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?      X (1)    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

X    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

     X (2)    
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La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1) Sorprenentment, l’Aniol confegeix la paraula ràpidament i amb molta seguretat sobre el que està fent. Quan es porten a terme activitats 

d’escriptura dins l’aula, és un dels infants que habitualment acaba últim, ja que sembla que se li fa molt feixuga la tasca. Acostuma a distreure’s 

amb d’altres tasques. 

(2) A en Hardeep li costa confegir la frase, però l’Aniol l’ajuda, li va donant indicacions com ara:“ és vermella, està a la segona fila, no creus que hauries 

de separar les lletres...” 
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5) Enregistrament 22 – Jaskiran 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

La Jaskiran es troba dins l’etapa sil·làbica, en ocasions quantitativa i en ocasions qualitativa. Coneix alguns sons i els associa a les grafies correctes, tot i que a 

vegades no sap quina grafia es relaciona amb el so i col·loca una lletra qualsevol. Dins l’aula li costa seguir les activitats que es fan de llengua, tot i que 

mostra molt d’interès per aprendre. Acudeix a l’aula d’educació especial en la qual fa reforç de la llengua i nou vocabulari i realitza la fitxa que fan a l’aula 

més a poc a poc. 

 
  ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?      X (1)    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    

LA INTERACCIÓ 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

  X(2)    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 
 

 X     
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La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1)  La Jaskiran es mostra molt motivada a realitzar la tasca, verbalitzant els sons de les grafies en veu alta i està predisposada a aprendre. 

(2) Relaciona so i grafia d’una forma satisfactòria, tot i que en alguna ocasió no sap quina lletra posar i n’agafa una a l’atzar. Però si l’adult li diu la 

lletra, ella sap canviar-la i col·locar-la en el lloc correcte. A més, reclama l’aprovació de la mestra en alguns moments. 
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6) Enregistrament 2 - Ylenia i Jana 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

L’Ylenia es troba dins l’etapa alfabètica. Habitualment, segueix el ritme de treball que es porta dins l’aula, excepte en alguns moments que té alguna 

mancança i de seguida, demana ajuda a l’adult. Acudeix a SEP (Suport Escolar Personalitzat), en el qual es treballen objectius concrets de llengua i/o 

matemàtiques. 

La Jana està dins l’etapa alfabètica. Segueix amb un bon ritme la tasca de l’aula, no mostra dificultats de llenguatge ja que té un bon domini d’aquest. 

 
ACTIVITAT 1: DIÀLEG PER PARELLES 

Endevinalla 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X  

 

El material permet correccions? 

 

  - - 

El material millora l’agilitat dels infants a 

l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 

 

  - - 

LA INTERACCIÓ 

 

 

 

La interacció dóna seguretat als infants? 

 

  X  

La interacció promou les correccions? 

 

  - - 
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 La interacció promou que la tasca es 

desenvolupi amb més agilitat? 

            X (1)  

La interacció permet reflexionar sobre el 

codi? 

  - - 

Altres observacions rellevants: 

(1) La Jana – la que dóna les pistes- necessita mirar constantment a la mestra perquè aquesta li verifiqui el que va dient. Tot i això, se’n surt molt bé. 

*Un element que s’ha de tenir en compte en aquesta observació és que va ser la primera que es va realitzar, es veuen les nenes  bastant cohibides, pel fet 

de veure la càmera com també jugar dins un espai nou. Tot i això, les dues nenes desenvolupen la tasca de forma molt satisfactòria.  

Els costa evitar verbalitzar el resultat de l’endevinalla abans de confegir-lo.  
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7) Enregistrament 15 – Jingxuan 

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

Pregunta- resposta 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X  
 

El material permet correccions? 
 

  X  

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

   X 

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  X  

LA INTERACCIÓ 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X  

La interacció promou les correccions? 
 

  X  

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

  X  

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

        X (1)  

Altres observacions rellevants: 

(1) L’ajuda de la mestra permet que pugui fer correccions i reflexionar si la grafia escollida és la correcte. Potser la mestra l ’hauria d’haver ajudat a 

sentir tots els sons per així anar-los col·locant. 

*L’infant es mostra molt insegur, amb nervis i fora de lloc. Una activitat de familiarització amb el material potser hagués millorat la tasca. 
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8) Enregistrament 5.2 - Juan Miguel i enregistrament 5.1 - Roger 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

 
ACTIVITAT 3:  DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

Confegir paraules que rimin INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    

LA INTERACCIÓ 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

X    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X (1)    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

-    

Altres observacions rellevants: 

(1) Un dels infants realitza la tasca de forma autònoma, però l’altre tot sol no se’n surt i amb l’ajuda del seu company acaba trobant una paraula que 

rima i entre els dos la confegeixen. 
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9) Enregistrament 1 -  Ylenia i  Jana 

 
ACTIVITAT 3:  DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

Confegir paraules que comencin o que tinguin la lletra “E” 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X 
 

 

El material permet correccions? 
 

  - - 

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  - - 

LA INTERACCIÓ 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X  

La interacció promou les correccions? 
 

  - - 

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

  X (1)  

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

  X (2)  

Altres observacions rellevants: 

(1) A l’inci de la tasca es mostren cohibides. Necessiten la supervisió constant de l’adult ja que demanen- verbalment o gesticulant- la seva participació. 

L’Ylenia inicialment aparenta seguretat però a mesura que la tasca es va desenvolupant necessita l’ajuda de la Jana per seguir amb l’activitat. En 

canvi, la Jana tot i que en un principi no ha destacat, de seguida s’ha vist que ha estat ella la que ha liderat l’activitat proposant les paraules i 
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corregint els errors de la companya. Les dues nenes parlen sobre el que poden escriure, s’ho diuen baix a l’orella i al vídeo no es pot sentir, però es 

veu com treballen conjuntament. 

(2) Es pot constatar que no els ha estat difícil pensar una paraula que contingui la lletra “E” ja que com que a l’escola s’inicien a la lectoescriptura 

partint principalment del nom propi i més tard dels companys (ja que es considera que és a partir d’aquest que l’alumne va descobrint el codi 

alfabètic) les nenes de seguida han escrit el nom d’una seva companya. L’activitat en si ja promou a una reflexió del codi. 
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10) Enregistrament 12  – Jesús i Emma 

 
ACTIVITAT 3:  DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

Confegir paraules que comencin o que tinguin la lletra “E” 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X 
 

 

El material permet correccions? 
 

  - - 

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  - - 

LA INTERACCIÓ 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X  

La interacció promou les correccions? 
 

  - - 

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

  X   

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

        X (1)  

Altres observacions rellevants: 

(1)  La mateixa activitat en si ja els fa reflexionar sobre el codi, en aquest cas, paraules que tinguin la “E”, i entre els dos pensen noms que tinguin 

aquesta lletra. A més, es pot observar que en algunes ocasions, en Jesús segueix els moviments de l’Emma mentre confegeix la seva paraula, tot 

dient els sons de les grafies que va posant, en veu baixa. 
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11) Enregistrament 21 – Jaskiran i Maria 

 Coneixements i experiències prèvies respecte el procés de lectoescriptura: 

La Maria està en l’etapa alfabètica. Segueix el ritme de l’aula, tot i que necessita constantment l’aprovació de l’adult amb el que fa, és insegura a l’hora de 

realitzar les tasques de l’aula. Tot i això, intenta ajudar als seus companys sempre que pot. 

 
ACTIVITAT 3:  DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

Confegir paraules que comencin o que tinguin la lletra “E” 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X 
 

 

El material permet correccions? 
 

  X  

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  X  

LA INTERACCIÓ 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X  

La interacció promou les correccions? 
 

  X  

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

        X (1)  

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 
 

        X (2)  
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Altres observacions rellevants: 

(1) La interacció permet que la Jaskiran vagi més ràpida a confegir. La Maria l’ajuda constantment, en algunes ocasions la corregeix i deixa que pensi 

les lletres. 

(2) La mateixa activitat en si ja els fa reflexionar sobre el codi, en aquest cas, paraules que tinguin la “A”. Entre totes dues confegeixen, una actua més 

autònomament i l’altre deixa que l’ajudin. Així, van dient els sons en veu alta i van agafant una lletra cada una. 
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ESCOLA II 

12) Enregistrament 25- Aina i Oriol 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura: 

L’Aina és una nena que està en l’etapa alfabètica-exhaustiva. El procés de lectoescriptura li és molt fàcil ja que té moltes aptituds a l’hora d’aprendre 

qualsevol matèria.  Durant el darrer curs se li han adaptat algunes activitats ja moltes de les que feien els seus companys ella les trobava massa fàcils. 

L’Oriol és un infant que està en l’etapa sil·làbico-alfabètica. Mostra poca concentració envers les tasques que ha de desenvolupar autònomament ja que de 

seguida es  distreu i/o es cansa. És poc segur en el camp de la lectura i l’escriptura. Necessita que l’adult estigui  al seu costat i l’ajudi a verbalitzar el so de les 

paraules que posteriorment vol escriure. Durant el darrer curs ha assistit a SEP (Suport  Escolar Personalitzat) ja que des del centre s’ha considerat oportú 

per millorar el seu procés de lectoescriptura. Actualment és més capaç de confegir – en espais de concentració- paraules i petites oracions.  

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

     X (1)    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 
 

  X (2)    

El material permet reflexionar sobre el codi? X    
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LA INTERACCIÓ La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X (3)    

La interacció promou les correccions? 
 

X    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

 
(1) L’Oriol fa algun error en escollir les grafies i el fet de tenir-les a la vista li permet corregir-ho amb molta facilitat. 

(2) L’Oriol és un infant amb un ritme de treball lent, es pot constatar però que amb l’ajuda d’aquest material (lletres de confegir) és capaç d’escriure 

amb força agilitat. És una dada rellevant ja l’Oriol davant les activitats d’escriptura sobre paper es mostra despistat i amb aquest material passa tot 

el contrari.   

(3) La interacció de la mestra –fent recapitulacions sobre la paraula que ha dit l’infant que escriuria- permet que el nen desenvolupi amb concentració 

la tasca.  
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13) Enregistrament 27- Irina i Brian 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura: 

L’Irina està a l’etapa alfabètica-exhaustiva. No té dificultats en les tasques que es proposen a l’aula ja que sempre es mostra atenta i predisposada aprendre. 

Mostra gran motivació per escriure i llegir.  

 En Brian és un infant que està en l’etapa sil·làbico-alfabètica principi de l’alfabètica-exhaustiva. Davant les tasques de lectoescriptura es mostra força 

insegur i sovint necessita l’ajuda de l’adult per tirar endavant. La seva llengua materna és el castellà i sovint confon paraules o les embolica. Per això i per la 

poca concentració i autonomia que presenta davant la gran majoria d’activitats està assistint a SEP.   

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi?     X(1)    
 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? - -   

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    
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 La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

 
(1) En Brian verbalitza el so de cada grafia per posteriorment anar confegir la paraula. Per tant, fa constants reflexions sobre el codi.  

La Irina, encara que en l’enregistrament no s’apreciï, quan ha vist el material de seguida ha reconegut que les lletres estaven ordenades per ordre 

alfabètic.  

Els dos infants quan acaben de confegir la paraula la llegeixen detingudament. 
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14) Enregistrament 34 - David 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura: 

En David és un infant que es troba en l’etapa sil·làbica qualitativa. Mostra moltes dificultats davant la lectura i l’escriptura i per això a banda d’assistir a SEP 

va setmanalment amb la mestra d’Educació Especial. L’infant és de nacionalitat russa i a la llar parla el rus, aquest és un dels motius principals per els quals 

té dificultats en expressar-se.  

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

 X (1)    

El material permet reflexionar sobre el codi? X     
 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat a l’infant? 
 

X (2)    

La interacció promou les correccions? 
 

 X (3)   

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    
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Altres observacions rellevants: 

(1) En David ha escrit la paraula amb més agilitat que quan escriu sobre paper. 

(2) L’infant s’ha sentit segur amb la mestra al costat ja que constantment l’ha buscat amb la mirada perquè li donés l’aprovació.  

(3) Encara que la mestra en reiterades ocasions ha repetit el nom de l’animal que l’infant estava confegint, aquest no ha estat capaç de corregir-ho. 

Com ja s’ha esmentat en David és un infant de parla russa i que per tant la seva pronúncia en llengua catalana no és massa correcte. L’infant 

pronúncia canotaper granota però, tot i la mala pronúncia la paraula que confegeix és canona la qual no acaba de concordar amb els sons. 
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15) Enregistrament 35.1-35.2- Nil i Llàtzer 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura: 

En Nil és un infant que es troba a l’etapa alfabètica-exhaustiva. És un infant mol capaç de realitzar amb autonomia i rapidesa les activitats que se li proposen 

de qualsevol matèria encara que sempre que aquestes són sobre paper les fa de qualsevol manera sense fixar-se massa en com escriu, sovint és dels últims 

d’acabar perquè no el motiven. 

En Llàtzer està al final de l’etapa sil·làbica-alfabètica. Tot i mostrar predisposició envers les tasques, necessita l’atenció de l’adult perquè aquest li verifiqui el 

que va escrivint. Sovint mostra angoixa en ser un dels últims en acabar les tasques. Durant el darrer curs ha assistit a SEP. 

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

      X (1)    

El material permet reflexionar sobre el codi? - -   
 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 
 

      X (2)    
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La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    
 

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

    X (3)    

Altres observacions rellevants: 
 

(1) Tant en Nil com en Llàtzer es mostren àgils i concentrats quan confegeixen, a diferència de quan fan tasques sobre paper. 

(2) La interacció permet que en Nil ajudi en Llàtzer en la correcció de la paraula sense que l’altre es senti angoixat ( que de vegades amb taques que es 

fan a l’aula és mostra molt insegur). 

(3) La interacció entre en Nil i en Llàtzer permeten que el segon s’adoni que la paraula que ha confegit no s’escriu amb les grafies que ell ha proposat 

inicialment. 
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16) Enregistrament 40 i 41 - Adrià  

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura: 

És un infant que presenta una deficiència auditiva moderada (DAM) i una discapacitat motriu. L’infant ha necessitat un Pla Individualitzat  perquè se l’està 

ensenyant a comunicar-se mitjançant el llenguatge de signes. Per atendre millor a l’infant, rep suport diari de la logopeda del CREDA i d’una vetlladora. 

Aquest dos recolzaments l’ajuden a poder anar tirant endavant envers les tasques -que evidentment se l’hi ha d’adaptar-. Té dificultats en escriure sobre el 

paper ja que a conseqüència de la discapacitat motriu no té la motricitat fina prou desenvolupada.  

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat al ’infant? X (1)    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat de l’infant a 
l’hora de fer la tasca? 

X (2)    

El material permet reflexionar sobre el codi? - -   
 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat a l’infant? 
 

X (3)    

La interacció promou les correccions? 
 

- -   

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 
 

X (4)    
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La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

- -   

Altres observacions rellevants: 

 
(1) El material permet que l’infant es senti segur alhora de desenvolupar l’activitat ja que el pot manipular sense dificultats.  

(2) El material permet que l’Adrià no tingui dificultats en manejar-lo i pugui confegir sense problemes el seu nom. A diferència de quan escriu sobre 

paper, que és lent ja que –com s’ha esmentat- presenta dificultats motrius.  

(3)  La interacció entre la mestra, la vetlladora i l’Adrià li dóna seguretat ja que aquesta li va recordant amb gestos el que ha de confegir. 

(4) Les indicacions de la mestra a l’infant permeten que aquest conegui ràpidament el que ha de confegir i així ho pugi fer amb seguretat.  
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17) Enregistrament 42.1 – Clàudia i enregistrament 42.2- Maria 

La Clàudia és una nena que es troba a l’etapa alfabètica-exhaustiva. És una nena predisposada en desenvolupar les tasques de lectura i escriptura. És mostra 

responsable i motivada en aprendre. 

La Maria és troba en l’etapa alfabètica-exhaustiva. Està molt motivada per escriure i llegir tot i que s’ha de dir que no li agrada massa realitzar tasques sobre 

el paper, prefereix fer-ho de manera manipulativa. No obstant això es planteja reptes per anar millorant i aprenent dia a dia. 

 
ACTIVITAT 1: DICTAT MUT 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

   X (1)    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    
 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

- -   

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    
 

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

- -   
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Altres observacions rellevants: 

(1) La Maria, que normalment és lenta escrivint perquè no li motiva escriure sobre el paper, es mostra àgil i motivada a l’hora de manipular el material. 
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18) Enregistrament 25.2 - Aina i Oriol 

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

Pregunta-resposta 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?            X  
 

El material permet correccions? 
 

           -           - 

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

           X  
 

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

           -           - 

LA INTERACCIÓ La interacció dóna seguretat als infants? 
 

          X  

La interacció promou les correccions? 
 

          X  

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

          X  

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

          X (1)  

Altres observacions rellevants: 
 

(1) Tot i que en l’enregistrament no s’aprecia, l’Aina ha reflexionat sobre els mots: sí i no. S’ha preguntat per què moltes respostes només poden 

respondre amb un sí o un no. 
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19) Enregistrament 29 i 29.2 - Enric i Júlia 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura 

L’Enric és un infant que està en l’etapa alfabètica- exhaustiva. És un infant amb moltes aptituds, domini i motivació respecte la lectoescriptura. És 

conscient que se’n ensurt fent els exercicis de lectura i escriptura i per això sempre  mostra predisposició per ajudar als altres. 

La Júlia és una nena que està al final de l’etapa sil·làbica-alfabètica inici de l’alfabètica-exhaustiva. Sempre mostra predisposició envers les tasques de 

lectoescriptura encara que tot i l’esforç que dedica en fer correctament les tasques en reiterades ocasions els resultats no són positius i s’angoixa. És 

una nena força insegura, necessita que l’adult estigui al seu costat perquè aquest li proporciona seguretat. Durant el primer i segon trimestre anava a 

SEP però en veure que la seva progressió era bona se li ha donat l’alta. 

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

Pregunta-resposta 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?        X (1)  
 

El material permet correccions? 
 

  - - 

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

       X (2)  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  X  

LA INTERACCIÓ 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

        X (3)  

La interacció promou les correccions? 
 

            X (4)  
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 La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

  X  

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

  X  

Altres observacions rellevants: 

 
(1) En un començament la Júlia no es mostra massa segura davant del material – tot el contrari de l’Enric, que s’hi sent de seguida- però en breus 

moments es llença a escriure. 

(2) El material permet que la Júlia, que normalment té un ritme de treball lent, pugui confegir amb agilitat. 

(3) La interacció entre infants i mestra dóna seguretat als infants ja que aquests quan necessiten ajuda la demanen –amb la mirada- sense dubtar. 

(4) La  mestra fa saber a l’Enric que ha entès malament la manera que ha de fer servir el material per confegir la paraula, per tant el corregeix i aquest 

segueix l’activitat sense problemes.  
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20) Enregistrament 33 - David 

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

Pregunta-resposta 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?    X (1) 
 

El material permet correccions? 
 

  X  

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  X  

LA INTERACCIÓ La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X (2)  

La interacció promou les correccions? 
 

  X  

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

  X (3)  

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

  X  

Altres observacions rellevants: 
(1) En David s’ha mostrat poc segur davant el material, dóna la sensació que es sent estrany. 

(2) En David ha necessitat que la mestra estigués a prop seu mentre ell desenvolupava la tasca ja que és un infant que presenta moltes dificultats en la 

lectura i l’escriptura. Aquestes el fan ser insegur i per això necessita el suport (encara que sigui gestual) de la mestra. 

(3) La interacció entre la mestra i en David han fet que el nen desenvolupi amb agilitat la tasca, a diferència que quan ho fa sobre paper. 
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21) Enregistrament 39 - Yousra i Arnau P 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura 

La Yousra es troba en l’etapa alfabètica- exhaustiva. Està molt motivada per escriure i llegir. El fet de ser una nena que parla l’àrab la llar, li dificulta escriure 

correctament alguns sons que ella els ressalta molt com per exemple, les erres.  

L’Arnau P és un infant que es troba en l’etapa sil·làbica-alfabètica. Es mostra molt insegur i actua amb nerviosisme davant les taques de lectura i escriptura. 

Necessita que l’adult verifiqui tot el que va produint i que l’ajudi remarcant el so de les grafies. 

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

 INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X   
 

El material permet correccions? 
 

  - - 

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  - - 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X (1)  

La interacció promou les correccions? 
 
 

  X  

La interacció promou que la tasca es    X  
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 desenvolupi amb més agilitat? 

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

  X (2)  

Altres observacions rellevants: 

(1) La interacció entre iguals i mestra i infants, proporciona seguretat envers la tasca. La mestra intervé per aclarir l’activitat que no ha quedat ben 

entesa. 

(2) La mestra demana a la Yousra que llegeixi què ha confegit, aquesta quan llegeix va descodificant lletra per lletra fins arribar a llegir tota la paraula. 
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22) Enregistrament 46 - Fèlix i Bianca  

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura 

En Fèlix és troba en l’etapa alfabètica-exhausitva. És un nen que mostra facilitat en les tasques relacionades amb la lectura i l’escriptura. És un infant molt 

perfeccionista i això provoca que sempre sigui dels últims en acabar les tasques. 

La Bianca és troba en l’etapa alfabètica-exhaustiva. És una nena que escriu i llegeix correctament, tot i això sovint es cansa i no mostra predisposició envers 

les tasques sobre paper. 

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

Endevinalla 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X  
 

El material permet correccions? 
 

  - - 

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  - - 

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

  X  

La interacció promou les correccions? 
 

           X (1) 

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

  X  



46 
 

 La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

 X (2)   

Altres observacions rellevants: 

(1) La interacció entre infants no fa que es corregeixin els errors que s’han desenvolupat durant la tasca. En Fèlix en comptes d’elefant confegeix  

alefen. Aquesta darrera “e”no concorda amb el so però ni ell ni la Bianca han estat capaços de veure l’error.  

(2) Una vegada confegida la lletra la mestra demana als infants que llegeixin la paraula, perquè reflexionin sobre com està escrita però no són capaços. 
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23) Enregistrament 45.1 i 45.2 -  Mariam i Cesc  

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

Pregunta-resposta 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

    X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

     X(1)    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1) La mestra demana a en Cesc que digui el nom de la seva mare perquè així se’n adoni de com l’ha escrit. Tot seguit, demana a la Mariam si creu que 

esta ben escrit perquè aquesta l’ajudi. La nena li diu al seu company que hi ha d’anar una G (fa el so). Aquest però, la posa a final de mot: memag. 

La mestra demana a la Mariam si la paraula s’escriu d’aquesta manera, la nena explica a en Cesc que no. Aquest sense dubtar la canvia i confegeix: 

mgema. La mestra després demana si creuen que s’escriu així, i la Mariam li diu al seu company -tot assenyalat la lletra M- que li sobra. Finalment,  

Cesc confegeix :Gema. 
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24) Enregistrament 47- Mireia i Arnau Q 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura 

La Mireia es troba en l’etapa alfabètica-exhaustiva. És mostra predisposada i motivada envers les tasques de lectura i escriptura, els seus resultats són bons. 

A vegades però, vol anar massa ràpid i comet errors perquè no s’hi fixa. 

L’Arnau Q es troba en l’etapa alfabètica-exhaustiva. És un infant que a l’hora de fer les taques és lent, es desconcentra fàcilment. No obstant això evoluciona 

favorablement envers les tasques de lectura i escriptura.  

 
ACTIVITAT 2: DIÀLEG PER PARELLES 

 

Pregunta-resposta 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?   X  
 

El material permet correccions? 
 

  X   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X  

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

  X  

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

        X (1)  

La interacció promou les correccions? 
 
 

  X  

La interacció promou que la tasca es    X  
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 desenvolupi amb més agilitat? 

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

  X  

Altres observacions rellevants: 

 
(1) La interacció entre la Mireia, l’Arnau Q i la mestra fomenta que els infants es sentin segurs desenvolupant la tasca. La repetició de la mestra -de la 

pregunta que ha confegit la Mireia- a l’Arnau permet que aquest es prengui el seu temps per pensar i que pugui contestar amb seguretat. 

 

*En aquesta tasca la Mireia no només ha confegit una paraula sinó que ha escrit tota una frase perquè el company la contestes.  
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25) Enregistrament 26.1 i 26.2- Aina i Oriol 

 
ACTIVITAT 3: DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

 

Confegir paraules que rimin 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ          NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

X    

LA INTERACCIÓ La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X    

La interacció promou les correccions? 
 

      X (1)    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 
 

X    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1) La mestra, promou la interacció entre l’Aina i l’Oriol. L’Aina ajuda a l’Oriol a veure que hi ha una lletra que no correspon a la paraula que aquest vol 

confegir- ja que ha utilitzat la I en compte de la T. L’Aina va ajudant (tant verbal com gestualment) a l’Oriol en l’elaboració de la paraula. 
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26) Enregistrament 28 - Irina i Brian 

 
ACTIVITAT 3: DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

 

Confegir una paraula que comenci amb la lletra  “A” 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

   X    

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

- -   

LA INTERACCIÓ La interacció dóna seguretat als infants? 
 

        X (1)    

La interacció promou les correccions? 
 

- -   

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

- -   

Altres observacions rellevants: 
 

(1) La interacció de la mestra dóna seguretat a en Brian, que fins en aquell moment no ha havia mostrat iniciativa per confegir. 
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27) Enregistrament 43 -  Maria 

 
ACTIVITAT 3: DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

 

Confegir paraules que rimin 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants?    X (1)    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

  X     

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

- -   

LA INTERACCIÓ La interacció dóna seguretat als infants? 
 

- -   

La interacció promou les correccions? 
 

    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

- -   

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

    X (2) -   

Altres observacions rellevants: 

(1) La Maria es mostra segura i motivada davant el material. Fins i tot va prendre iniciativa en confegir tot un rodolí que rimes amb la paraula que va 

escollir inicialment . 

(2) La mestra fa reflexionar a la Maria envers com s’escriu la paraula dofí. Fins i tot li mostra com s’escriu la paraula dofí ( ja que té el cartronet a 

l’abast). 
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28) Enregistrament 44 - Mariam i Cesc 

 Coneixements i experiències prèvies respecte al procés d’ lectoescriptura 

La  Mariam és una nena que es troba en l’etapa alfàbetica-exhaustiva. Està molt motivada en escriure i llegir. És una nena que constantment es planteja 

reptes per anar aprenent. 

En Cesc es troba en l’etapa alfàbetica-exhaustiva. Mosta molta predisposició i concentració en escriure i llegir ja que són activitats que el motiven. Sempre 

està molt interessat en descobrir noves paraules, i aprendre com s’escriuen. 

 
ACTIVITAT 3: DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

 

Confegir paraules que comencin o tinguin la lletra “A” 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

- -   

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X     

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

- -   

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

- -   

La interacció promou les correccions? 
 

- -   

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

- -   
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 La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1) La mestra els demana que han confegit i ells són capaços de llegir-ho correctament. 
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29) Enregistrament 48 - Bianca i Fèlix 

 
ACTIVITAT 3: DE LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A LA REFLEXIÓ SOBRE LES GRAFIES 

 

Confegir paraules que comencin que rimin 
INDIVIDUAL PARELLES 

SÍ NO SÍ NO 

EL MATERIAL El material dóna seguretat als infants? X    
 

El material permet correccions? 
 

X    

El material millora l’agilitat dels infants a 
l’hora de fer la tasca? 

X     

El material permet reflexionar sobre el codi? 
 

- -   

LA INTERACCIÓ 
 
 
 
 
 

La interacció dóna seguretat als infants? 
 

X (1)    

La interacció promou les correccions? 
 
 

X    

La interacció promou que la tasca es 
desenvolupi amb més agilitat? 

X    

La interacció permet reflexionar sobre el 
codi? 

X    

Altres observacions rellevants: 

(1) La interacció entre en Fèlix i la Bianca afavoreixen que conjuntament confegeixin una paraula. Confegeixen una lletra cadascú.  
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5. Enregistraments 
 


