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Introducció

El treball de l’ortografia és un autèntic os de l’aprenentatge de l’escriptura. Tota proposta
didàctica encarada al treball ortogràfic pot acabar en una fase de decaïment i d’avorriment si la
mestra no s’enginya per poder motivar els nois i les noies. La fase de reforç i d’assoliment de les
regles ortogràfiques bàsiques, sovint evocades i treballades amb una repetició poc engrescadora,
esdevé un treball indigest i poc productiu per als nois i noies.

La repetició i la còpia de mots, cada dia, sense una finalitat concreta duu l’alumne a distanciar-se
de l’autèntica necessitat i motivació d’aprendre. Si l’ortografia és apresa fora de l’ús de la llengua,
és a dir, sense autèntics exercicis d’ús, esdevindrà un treball reiteratiu i amb pocs resultats d’èxit
entre la majoria d’alumnes. Cal pensar en uns exercicis motivadors i engrescadors per als alumnes
que manifesten alguna dificultat en el procés de l’aprenentatge de l’escriptura.

A més a més, cal considerar que els alumnes que tenen una llengua diferent a la de l’escola són
alumnes que han fet un treball de sons sovint específic des dels primers anys de l’educació infantil
i l’han continuat al cicle inicial. Aquest treball que agafa diversos aspectes, com el reconeixements
de mots o la discriminació ha estat acurat a fi de poder obtenir competència en la fonètica, i
conseqüentment assolir una correcta grafia dels mots.

Tots els alumnes i en especial els alumnes d’immersió han d’estar mimats en el tractament de la
llengua oral i han de rebre un tracte acurat pel que fa a l’aprenentatge de l’ortografia a fi que
aconsegueixin un ple domini de la norma ortogràfica en acabar l’escolaritat sense haver avorrit la
llengua d’aprenentatge.

Plantejament dels jocs de llengua i de l’accentuació

Si hi ha una norma que pot dur a aquest distanciament d’interessos i voluntats dels alumnes i
objectius competencials, és l’accentuació. A fi de treballar d’una manera divertida i amena
l’accentuació amb els alumnes d’educació primària presentem el joc de l’accentuació i els jocs de
tirallongues, els quals venen a fer d’enllaç entre els interessos de l’alumne i els objectius terminals
de l’etapa.

El treball gira entorn de la tonacitat. En els primers passos de l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura cal incidir en el reconeixement de les paraules i les unitats sil·làbiques: separació de
síl·labes, del reconeixement de la síl·laba tònica tot realitzant exercicis en què apareguin paraules
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que canviïn el significat segons la posició de la síl·laba tònica per arribar a estar capacitats per
saber-la identificar i aplicar normes d’accentuació.

El treball de la discriminació de la síl·laba tònica es treballa al cicle inicial. En el cicle mitjà
l’alumne ja entra en la fase de separació i classificació dels mots segons la síl·laba tònica, en l’inici
de l’accentuació gràfica, per arribar al cicle superior a la fase de consolidació de l’accentuació
gràfica de les paraules segons siguin agudes, planes o esdrúixoles. Vegeu el  quadre:
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- identificació
de síl·labes
marcant la
síl·laba tònica.
- Separació de
síl·labes de
paraules
senzilles

- Separació de
síl·labes en:
. paraules
senzilles
. paraules amb
dígrafs
- Classificació
de paraules
segons el
nombre se
síl·labes.

- Síl·laba tònica:
accent agut i
greu.

- Separació de
síl·labes en
paraules amb:
. dígrafs
. diftongs

- Classificació
de paraules
segons el
nombre de
síl·labes.

- Síl·laba tònica:
accent agut i
greu.
- Classificació
de paraules
segons la
síl·laba tònica:
. agudes
. planes
. esdrúixoles

- Separació de
síl·labes en
paraules amb:
. dígrafs
. diftongs

- Classificació
de paraules
segons la
síl·laba tònica:
. agudes
. planes
. esdrúixoles
- Accentuació
gràfica de
paraules:
. agudes
. planes
. esdrúixoles

- Classificació
de diftongs:
. creixents
. decreixents
. en funció de
consonant
- Síl·laba
tònica/
síl·labes àtones
- Classificació
de paraules
segons la
síl·laba tònica:
. agudes
. planes
. esdrúixoles
- Accentuació
gràfica de
paraules:
. agudes
. planes
. esdrúixoles
- Diacrítics

Cal tenir present que tot aquest treball de caire lúdic no es pot deixar a la improvisació ni fer-hi
propostes -per molt atractives que siguin- que estiguin deslligades de la programació de l'àrea.

Entenem que per dur a terme aquests jocs i se’n pugui treure un bon rendiment lúdic i acadèmic,
l’alumne ja ha d’haver assolit el concepte de grafema i  fonema.
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Descripció del jocs

El joc de tirallongues  i el joc de l’accentuació que proposem han estat duts a terme a diverses escoles de
la ciutat de Tarragona on s’aplica el programa d’immersió lingüística i a altres escoles ZER de la
delegació de Tarragona.

L’objectiu dels dos jocs es distingir mots, bé segons el nombre de síl·labes, bé segons siguin mots
aguts, plans o esdrúixols, en aquest últim cas induir les normes d’accentuació.

El joc de tirallongues

Material: 104 cartes amb paraules i dibuixos.
Jugadors: tres grups de 6-8 jugadors.
Nivell: Final de cicle mitjà i cicle superior.
Procediment: Es reparteixen totes les cartes, 27 per cada grup, tenint en compte que els toqui una
tercera part de cada una de les característiques.
Es posen al mig de la taula els rètols corresponents al nombre de síl·labes: monosíl·labes,
bisíl·labes, trisíl·labes i polisíl·labes. Cada jugador tira al mig de la taula una carta que reuneixi la
característica que anuncia el mestre al començament de cada torn. Si un jugador no té cap carta
que reuneixi la característica passa el torn sense jugar. Guanya el jugador que es queda primer
sense cartes.

Per exemple, juguem per síl·labes. Posem damunt de la taula els cartronets del nombre de
síl·labes. Repartim les cartes de paraules per a tots els jugadors.

Qui condueix el joc, diu: Juguen les bisíl·labes. L’alumne que té al costat treu una carta amb un mot
bisíl·lab i diu en veu alta: jar-dí i així cada alumne va dient les paraules en veu alta remarcant el
nombre de síl·labes i quan en surt una del grup adient es col·loca la carta al costat del cartell tot
fent una llarga fila de mots de cada categoria sil·làbica.

Una altra possibilitat: l’ESCOMBRADA. Un cop repartits tots els cartronets, un jugador
comença tirant una carta amb un nombre determinat de síl·labes. Per exemple, diu: Juguen les
bisíl·labes. Por-ta L’alumne que té al costat i si té cartronets amb mots bisíl·labs, en llegeix un en
veu alta: plan-ta. Podrà recollir els dos cartronets. Aquest alumne podrà canviar  el nombre de
mots. En el cas de no tenir-les, es veurà obligat a passar. Guanya qui més en reculli.

Aquest joc ajuda a consolidar el concepte de síl·laba tònica, pel fet de remarcar-les de forma oral.

El joc de l’accentuació

Material: Cartes amb paraules corresponents als tres grups.
Jugadors: Gran grup (de 25 a 30 jugadors).
Nivell: cicle superior.

monosíl·labes

bisíl·labes

trisíl·labes

polisíl·labes



4

Procediment: Es reparteixen totes les cartes (de 2 a 5) entre els jugadors.  Es posa al mig de la
taula una de les cartes que porta el rètol d’aguda, plana o esdrúixola segons el criteri del
mestre. Cada jugador tindrà al mig de la taula una carta que reuneixi aquestes característiques. Si
no en té, en robarà una de les que queden sobre la  taula o passarà el torn sense jugar. El joc
acaba quan ja no quedin cartes amb la característica seleccionada.

Davant de la problemàtica que suposa l’accentuació a l’aula s’analitza el procés en detall i en
permetrà revisar en quina fase del procés es troben els alumnes que presenten algun problema per
assolir la correcta aplicació de l’escriptura.

Per mitjà de cartronets tenim un corpus base de paraules que ens permet treballar a través del joc.
Vegeu el següent quadre:

Seguint els passos del joc, podem treballar les normes d’accentuació utilitzant els rètols d’aguda,
plana i esdrúixola i classifiquem tot el corpus de paraules observant les que porten accent gràfic o
no, si és agut o greu... Es pot aturar l’activitat de la classe i fer-los veure com ha estat el resultat
del joc, és a dir, observar que les esdrúixoles s’accentuen totes, que les planes i les agudes
s’accentuen, fer veure com funciona l’accent amb les diverses vocals.... S’ha d’induir unes regles
ortogràfiques de l’accentuació a partir dels cartronets exposats en acabar el joc.

 que en pràctiques sistematitzades d’aquest estil s’arriba a interioritzar

Pensem que en pràctiques sistematitzades d’aquest estil s’arriba a interioritzar molt més
l’automatització de les normes ortogràfiques.

AGUDA

mitjó

PLANA

cèntims

ESDRÚIXOLA

clínica

xampany

entrepà

compàs

molí

sípia

anell
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Conclusió

Els alumnes s’hi troben de seguida, en el funcionament del joc i el troben divertit. A fi d’assegurar
i de mantenir l’interès a còpia que s’hi va jugant durant el curs, convindrà  vetllar per renovar els
cartronets del joc i escriure-hi els mots que siguin fàcils de classificar des del punt de vista de la
classificació sil·làbica i des del punt de vista de la futura observació  a fi  de poder induir les regles
ortogràfiques.

A l’hora de la renovació del joc convé implicar els nens i nenes en la confecció dels cartronets
tant en l’escriptura com en el dibuix del mot, moment important també a fi d’interioritzar les
normes de l’accentuació que interessa que els nens i nenes assoleixin.

És un joc molt productiu i motivador a fi d’assegurar una de les activitats que l’ensenyament-
aprenentatge  de la llengua ha d’encarar a fi de fer uns alumnes competents en la correcta
expressió escrita.


