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Habilitats de descodificació3

OBJECTIUS

Conèixer els procediments implicats en l’adquisició del codi.

Mostrar com es poden treballar i avaluar els procediments.

Presentar recursos i materials per a treballar-los.

Reflexionar sobre l’ensenyament de les habilitats de 
descodificació.



Llegir per gust

Saber llegir per aprendre

(CM/CS/ESO)

competència informacional

lectura d’estudi

IMPULS PER LA LECTURA

EI - CI
Percepció visual 

Consciència fonològica

Correspondència grafia/fonema

Comprensió de les paraules

Relacions entre paraules (frase)

(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Propòsits de lectura Estructura 

dels textos      Estratègies de 
comprensió

Saber llegir



PROPÒSIT DE LECTURA

LLEGIR

LECTOR TEXT

PROCÉS LECTOR

DESCODIFICACIÓ

Lletres

Paraules

Frases

Textos

COMPRENSIÓ

abans de la lectura

durant la lectura

després de la lectura

CONTROL / METACOMPRENSIÓ
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“L’adquisició i domini de la lectura transcorre al llarg de 
tota la vida, en les seves diverses dimensions”

(Isabel Solé, 2012) 

“Llegir no és descodificar, però per llegir                                 
és necessari poder descodificar”

(Isabel Solé, 1992)

“ Facilitar als nens l’accés al codi és donar-los 
estratègies autònomes d’exploració de l’univers escrit”

(Weiss, 1980).



DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de 
l’educació infantil.

Iniciació en les habilitats per a l’an àlisi de la 
llengua , correspondència so-grafia, segmentació
sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per refe rir-
se a alguns dels seus elements bàsics: paraula, lle tra, 
so, títol. Gust per provar, reformular i reflexionar  
sobre la llengua.

Què ens diu el currículum?

ANNEX 1. Contingut 13



• Coneixement i ús de l’ortografia de base, que comporta: 
separar bé les paraules, no alterar l’ordre dels mots en una 
frase, fer correspondre una grafia a cada so (no se’n 
deixa, no n’hi posa de més, no altera l’ordre), fer 
correspondre un so a una de les grafies possibles que fan 
aquell so.

• Discriminació fonètica de síl·labes i accents en les 
paraules.

Què ens diu el currículum ?

Currículum Cicle Inicial
Decret 142/2007 d’ensenyament de l’educació primària . Annex 2.

Continguts Llengua catalana i literatura
DIMENSIÓ COMUNICATIVA. Coneixements del funcionament de la llengua i 
del seu aprenentatge



Es pot llegir abans de conèixer totes les lletres ?



Volem ensenyar a descodificar o ensenyar a comprendre ?

Molt bé ja sabeu com es diu el 
riu. Ara hem de creuar el Pont i 
conèixer el poble.



Per accedir al significat és necessari conèixer el codi.



Posarem l’accent en la mecànica o en la reflexió ?
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Codificar i descodificar en un sistema alfabètic

El gatet beu llet.

E
S
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I
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I
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DISCRIMINACIÓ VISUAL

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA

SEGMENTACIÓ (anàlisi)

SÍNTESI (combinació)

PROCEDIMENTS IMPLICATS EN L’ADQUISICIÓ DEL CODI

CONSCIÈNCIA 

FONOLÒGICA

VALOR SONOR DE LES GRAFIES



Procediments implicats en l’adquisició del codi

Exemplificació d’activitats per a l’adquisició
del codi a partir d’un conte



ELS  CONTES  QUE  HEM  LLEGIT

ELS TRES ÓSSOS

EN PATUFET

LA CAPUTXETA VERMELLA LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA

EL  MUSSOL  PORUC

DISCRIMINACIÓ VISUAL

Procediments implicats en l’adquisició del codi

LA GRANOTA EIXERIDA



Busquem paraules llargues i paraules curtes

PARAIGUA

PELL
SUD

GRANOTA

SOL

EIXERIDA

AIGUAMOLL

DISCRIMINACIÓ VISUAL

Procediments implicats en l’adquisició del codi



Confegim paraules mitjançant 
síl·labes amb model

DISCRIMINACIÓ VISUAL

Procediments implicats en l’adquisició del codi



Busquem noms que comencin amb la mateixa lletra 
que les paraules del conte...

ANNA
GLORIA
MARIA
CARLES
RUBÉN
MIQUEL
POL
GERMAN
SAÏDA
REBECA
MOHAMED
GIL
PAULA
GALA
PILAR
EDGAR

GRANOTA

PARAIGUA

MALETA

DISCRIMINACIÓ VISUAL

Procediments implicats en l’adquisició del codi



L’habilitat conscient i explícita que permet discri minar, 
aïllar, pensar i manipular l’estructura sonora de l a parla 
(tira fònica).

La capacitat de manipular voluntàriament la seqüènc ia de 
fonemes que componen la parla.

Què entenem per consciència fonològica?

Expertes de referència

Enriqueta GarrigaSylvia Defior

Es troba a la base de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura



Descobrir per totes les vies el principi alfabètic.

Quan es desenvolupa la consciència fonològica?

2-3 anys

Els infants poden desenvolupar la consciència fonològica 
quan són capaços de focalitzar la seva atenció i el seu interès 
en els sons que componen les paraules, més enllà de 
centrar-la en el seu significat.

Quin és l’objectiu?

7 anys



Què implica?

►Treball de la percepció, discriminació, memòria 
auditiva i producció.

►Treball progressiu de segmentació de la tira fònica.

►Programació d’activitats de síntesi de les unitats de la 
llengua.



LA GRANOTA JUGA A  PILOTA.

Inventem rodolins amb 
paraules clau del conte.

Procediments implicats en l’adquisició del codi

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA



LA CARLOTA TÉ UNA MASCOTA.

LA MASCOTA ÉS UNA GRANOTA.

LA MEVA AMIGA ES DIU CARLOTA.

LA GRANOTA TÉ UNA PILOTA.

LA GRANOTA DE LA CARLOTA TÉ MAL A LA POTA.

POBRE GRANOTA!

LA GRANOTA XUTA LA PILOTA .

Inventem rodolins amb 
paraules clau del conte.

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA



Classifiquem paraules que acaben igual

3 Procediments implicats en l’adquisició del codi

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA



Classifiquem paraules que acaben igual

3 Procediments implicats en l’adquisició del codi

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA



Tira fònica 

Síl·labes 

Fonemes

Segmentació

El gatet beu llet. 

Paraules El / gatet / beu / llet. 

G / A / T / E / T  

ga / tet



Repetim el títol del conte. Nom és podem dir una paraula.

Procediments implicats en l’adquisició del codi

la
granota eixerida

la
granota

eixerida

SEGMENTACIÓ



Comptem síl·labes

3 Procediments implicats en l’adquisició del codi

SEGMENTACIÓ



Confegim paraules mitjançant 
síl·labes i sons. 

Procediments implicats en l’adquisició del codi

SÍNTESI

GRA  NO  TA

GRANOTA

[S]  [O]   [L]

SOL



O

Procediments implicats en l’adquisició del codi

VALOR SONOR DE LES GRAFIES Quin so té aquesta lletra?

Aquí posa sol.
I aquí posa nit.

Ara barregem les 
lletres.

Agafa’n una i 
digue’m com 

sona.

Ara agafa’n una 
altra.

S O L N I T L

L

I

T

N

1 2



Confegim paraules amb el suport 
de lletres i síl·labes, i la llegim.

Procediments implicats en l’adquisició del codi

VALOR SONOR DE LES GRAFIES

SÍNTESI

SEGMENTACIÓ



Busquem paraules que comencin 
amb la mateixa lletraSEGMENTACIÓ

Procediments implicats en l’adquisició del codi

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

VALOR SONOR DE LES GRAFIES



La doble via de reconeixement dels mots

Max Coltheart

Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of Information 
Processing. London: Academic Press.

Via     

lèxica

Via 

fonològica

Procediments implicats en l’adquisició del codi



Llegim  paraules.
Associació paraula – imatge.

Procediments implicats en l’adquisició del codi

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA



Busquem paraules 
amagades

Procediments implicats en l’adquisició del codi

Via Lèxica Via Fonològica

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA

GRANOTA



APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA 



Evolució de la consciència fonològica

- Aïllar i pronunciar els sons de paraules que contenen grups 
consonàntics inicials, finals o medials6-7 anys

- Aïllar i pronunciar tots els sons en paraules que contenen dos, 
tres i quatre fonemes.
- Separar la pronunciació d’alguns grups consonàntics a l’inici de la 
paraula en paraules curtes.
- Manipular (afegir, suprimir, substituir) sons inicials i finals de 
paraules curtes.

5-6 anys

- Picar i comptar síl·labes (consciència sil·làbica).
- Discriminar paraules llargues i curtes.
- Aïllar i manipular síl·labes inicials i finals de paraula.
- Aïllar i pronunciar el so inicial d’una paraula.

4-5 anys

Es desenvolupen les habilitats menys complexes (les fonològiques) 
i els infants poden:
- Parar atenció i discriminar sons de l’entorn.
- Discriminar paraules en frases (consciència lexical).
- Discriminar si dues paraules rimen.

3-4 anys



rima

paraula

síl·laba

fonema

Manipulació

discriminar

afegir

substituir

aïllar

ometre

combinar

comparar

segmentar
produir

...

Unitats de 
la llengua

Activitats cognitives

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA



Procediments implicats en 
l’adquisició del codi

Fases de lectura

LOGOGRÀFICA

ALFABÈTICA

ORTOGRÀFICA

NO DIFERENCIADA

DIFERENCIADA

DISCRIMINACIÓ VISUAL

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

VALOR SONOR DE LES 
GRAFIES

SEGMENTACIÓ

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA -
VIA LÈXICA

SÍNTESI



Treballant els procediments implicats 
en la descodificació assegurem una 

millora en l’aprenentatge de la lectura?



Estratègies 
de descodificació

Lectura fluïda
Procediments implicats en

l’adquisició del codi 

- Localitzar paraules conegudes.
- Cercar paraules o estructures
repetides

- Fer hipòtesis lectores pels 
indicis gràfics (fonema inicial,
síl·laba...)
- Consultar o buscar un referent.

-Llegir les paraules per
fragments (síl·labes, fonemes...)

-Rellegir una paraula que s’ha 
descodificat lletra per lletra.

- Llegir paraules curtes
memoritzades (monosíl·labs, 
articles...)
- ...

Precisió en la lectura

Rapidesa

TRANSFERÈNCIA

Discriminació visual

Discriminació auditiva

Valor sonor de les 
grafies

Segmentació

Síntesi

Aplicació via 
fonològica / via lèxica



Estratègies de descodificació

L’ensenyament d’estratègies per accedir al text no és 
una finalitat en si mateixa, sinó un mitjà perquè el 
nen pugui interpretar.

En la lectura, significat i descodificació es troben 
sempre presents, però tenen un pes diferent en 
diferents moments. Mentre que en el lector expert les 
habilitats de descodificació s’han automatitzat, el lector 
aprenent necessita fer ús d’aquestes habilitats amb 
gran freqüència en el context de la recerca de 
significat.

Consideracions:



Coneixements 
previs

Idees sobre el 
funcionament 
del codi

Lectura 
independent

Intervenció didàctica

Modelatge 
del mestre

Activitats 
compartides

Pràctica 
guiada

Activitats 
d’entrenament



Fluïdesa lectora

-Serveix per avaluar l’ensenyament i els 
objectius establerts.
- Pot motivar als alumnes.

El control del progrés dels 
alumnes en la fluïdesa lectora

- Modelant-la

- A través de lectures orals repetides

La fluïdesa lectora es pot 
desenvolupar

- Permet a l’alumne comprendre el que 
llegeix.

La fluïdesa és important per 
que

- L’habilitat de llegir un text amb precisió
i rapidesa.

La fluïdesa és 



fust a Moble de fust ...

ennuvolat Aquest matí el cel estava en...

picar Ahir, a la granja, una gallina em va pi ...

salva vides A la platja, el petit portava un salva...

Exemple de fluïdesa lectora

La via lèxica “estira” la via fonològica





Aplicació, en una lectura compartida,

de  les estratègies de descodificació

per llegir un text

Exemple d’activitat de lectura

Poema: El rossinyol



El rossinyol

A dalt d’un pi
hi ha un rossinyol
que sempre està
de panxa al sol.



Quan es fa fosc
i el sol se’n va,

el rossinyol
no vol cantar.

(F. Bofill, A. Puig, F. Serra)



Estratègies de descodificació utilitzades:

-Dictar lletra a lletra. Segmentació, i si ho escrivim, relació so-grafia.

- Consultar les paraules que hem anticipat. Discriminació visual.

- Recordar paraules treballades anteriorment. Descodificació per la via lèxica.

- Cercar paraules i estructures repetides: rossinyol, un. Discriminació visual.

- Relectura d’una paraula descodificada. Síntesi.

- Cerquem una paraula que comenci pel mateix so de la lletra que ja sabem. 
Discriminació auditiva.

- Consultem a l’abecedari o en un referent d’aula quin so té una lletra o una 
síl·laba. Valor sonor de les grafies.
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Avaluació

Què avaluarem? Com avaluarem?

Habilitats de descodificació. 

Consciència fonològica

Valor sonor de les grafies

Aplicació via lèxica / via fonològica.

1

2 La lectura en veu alta

la fluïdesa lectora

1 A partir de l’observació

2 A partir de proves

amb barem
(proves estandarditzades)

sense barem

(proves elaborades pel 
centre o proves elaborades 
per especialistes)

Estratègies de descodificació.



Completar rodolins

Classificar paraules que acaben igual

LA MEVA AMIGA 

ES DIU CARLOTA.

LA CARLOTA 

TÉ UNA MASCOTA.

Inventar rodolins

GRANOTA

PILOTA
NOTA

CARLOTA

LLAPIS

Cercar la paraula intrusa

Avaluació: a partir de l’observació



Exemple de quadre d’observació

Codi:  

O ho fa sol

!  ho fa amb ajuda

X no ho fa



T.A.L.E.C. (Test d’Anàlisi de Lectura 
i Escriptura en Català)

Traducció: la prova consta d’una versió en 

llengua castellana (T.A.L.E.) i d’una en llengua 

catalana (T.A.L.E.C.) 1991.

Material: 4 Cartolines de lletres, síl·labes i paraules, textos per a la lectura, 

comprensió i dictat. Plantilles de correcció i llibreta de resultats.

Avaluació: proves amb barems





PROVES PSICOPEDAGÒGIQUES 
D’APRENENTATGES INSTRUMENTALS 
R. Canals (1988)

Avaluació: proves amb barems

- Rapidesa lectora

- Ortografia

- Enunciat dels problemes

- Comprensió lectora



Avaluació: prova sense barems elaborada per especialistes

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA. Enriqueta Garriga.

1. Identificar rimes.

2. Comptar síl·labes.

3. Aparellar sons inicials.

4. Comptar fonemes.

5. Comparar la llargària de les 

paraules.

6. Representar fonemes amb lletres.



Cada prova consta de:

Explicació del procediment.

Descripció de la prova.

Administració.

Prova: pàgina de demostració i

formulari d’avaluació.



Avaluació: prova sense barems elaborada per especialistes

AVALUACIÓ DE LA LECTURA. SEDEC Nivell: 2n primària

1. Fonètica i entonació

2. Correcció lectora i velocitat





M A R

Avaluació. Proves sense barems elaborades pel centre.

Objectiu: Avaluar el grau de domini que té un alumne a l’hora d’aplicar un 
procediment

Exemples per conèixer el valor sonor de les grafies.

M A R T A

A D R I À

KEVIN

T
A

Quin és el teu nom?

Per quina lletra
comença?

Com sona?



A

B

C

S M T

Busca quina 
paraula comença 
amb aquest so.

Busca el dibuix que 
comença per 
cadascuna 

d’aquestes lletres?

Com sonen 
aquestes lletres?



Aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar  proves:

L’activitat d’avaluació ha de ser similar a la de les tasques que realitza 
habitualment a l’aula.

El suport de l’activitat d’avaluació, sempre que sigui possible, ha de ser  
manipulatiu, i a més aquests materials han de ser els que s’utilitzen a 
l’aula habitualment  (fitxes, lletres de confegir, cartronets…).

La tria del lèxic utilitzat en les proves ha de ser d’ús freqüent, i és 
recomanable que s’acompanyin de la imatge (sobretot amb alumnes que 
segueixen un programa d’immersió lingüística).

Caldrà graduar la dificultat de les tasques dins de cada procediment que 
vulguem avaluar.

A partir de Sylvia Defior
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Activitat i recursos que faciliten el treball dels procediments

implicats en la descodificació

1. Recursos de llengua oral.

3. Activitats que permeten establir relacions entre la llengua oral i la 
llengua escrita: el treball de la frase.

4. Relectura de textos.

5. Jocs d’ús social.

6. Activitats manipulatives

8. Racons de lectura

7. Activitats d’entrenament lector

2. Recursos visuals per reforçar la relació grafia-so.



1. Recursos de llengua oral que faciliten el trebal l dels procediments.

Escola Lavínia (Barcelona). P-5.

Onomatopeies



Relats amb onomatopeies. Referents d’onomatopeies. Escola 
Baixeras (Barcelona)



Paraules bessones

Escola Lavínia (Barcelona). P-5.



Jocs sonors: pràxies bucofonatòries



AL FONS DEL MAR

Al fons del mar hi ha un peix viu.

Al bosc hi ha un llop fort

I cau un llamp al cau del llop,

i el peix fa xip, xap.

Ashley i Markel

EL GOS

El gos és tan gros com un ós

I es fa amic d’un ós 

que és tan gros com el gos

i els dos fan un joc amb flors.

Ennia

L’ós  
del    
bosc   
te      
fam    
i     
vol    
un    
plat    
de      
mel.   
És   
el    
més   
bo   
del   
món.  
L’ós   
del 
bosc   
ja     
no     
té
por

Monosíl·labs



“jo sóc un pobre ma,me,mi,mo, 
músic de carrer”

Recursos lingüístics: cançons 

“una mosca volava per la 
llum i la llum es va 

apagar....” (canviem la vocal)

Tinc tres taps trencats, tots tenen trossos trinxats. T u tens taps?
(Inventat per una nena de 5 anys amb l’ajuda de la seva mare)

Duc pa sec al sac, m'assec on sóc, i el suco amb su c.

En Pere Peret pintor, premiat per Portugal, pinta pots i   
potinguetes per posar pebre picant

Recursos lingüístics: embarbussaments 



Recursos lingüístics: 
poemes



Recursos lingüístics: rodolins



http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep/activilie?p_ p_id=destacats_INSTANCE_f43s&p_p_lifecycle=0&p_p_st ate=maximize
d&p_p_mode=view&amp;structs_action="/sadiel/destaca ts/view"&articleId=1797779&groupId=11209&version=1. 9



Abecedaris

2. Recursos visuals per reforçar la relació grafia-s o.



MOTO            mmmmotootootooto

M

mmmm



Diccionaris visuals

https://www.box.com/shared/ykamd0vqfn#/s/ykamd0vqfn/1/81878580/714464758/1



PARAULES QUE TROBEM 
MOLT SOVINT

i     de   per   que  amb

la   les   el   els   al

un   una   uns   unes

PL TR

PLAT

PLE

PLOMA

PLUJA

TREN

TRINEU

TRO
A

ARBRE
ABELLA
ARNAU
AMIC

N

NIU
NOU

NÚVOL
NENA

Armaris de paraules

ENTRADA

TRUCADA

CL

CLAU

BICICLETA

CLICS

CLOSCA



3. Activitats que permeten establir relacions entre  la llengua oral i la llengua 
escrita: el treball de la frase.



Orientacions didàctiques per a treballar la frase

Situacions 
Comunicatives

• Vivències

• Esdeveni-
ments
individuals

• Narració
de contes

Elecció de
la frase

Activitats col·lectives

•Memorització de la frase

•Identificació de paraules

•Ordenació i substitució
d’elements de la frase.

•…

Exercicis 
Individuals
Reconstrucció
de frases

• Ordenació i 
reescripció
d’una frase

• Dibuix de
paraules de
la frase

Racó de llengua escrita
A partir de materials sorgits
de les diferents frases:
Activitats individuals
Activitats parella/petit grup

Producció
de frases

Pas a la llengua 
escrita



EL  GAT CAÇA UN  RATOLÍ A  LA CUINA.  

QUI ÉS? QUÈ FA? QUÈ………? A ON?

Hipòtesis:

UN GAT

EL GAT

UNA GATA

Hipòtesis:

ESGARRAPA

CAÇA

SALUDA

Hipòtesis:

UN RATOLÍ

UNA RATA

A LA CUINA



Confegim frases a l’estenedor

Preguntes de suport
La carpeta de les frases



Daus per treballar la 
frase

personatges

accions

llocs



Tirem el dau





Textos compartits prèviament en 
gran grup

Escola Prat de la Manta. L’Hospitalet de Llobregat

4. Relectura de textos.



Escola Prat de la Manta. L’Hospitalet de Llobregat



Escola Prat de la Manta. L’Hospitalet de Llobregat

Rellegir un text conegut comporta:

Control del significat global del 
text.

Motivació i seguretat vers la 
lectura.

Recordar estratègies de 
descodificació que es van utilitzar 
en la lectura en gran grup.

Pràctica i exercitació de la 
lectura.

Autoregulació individual o en 
parella.

Centrar l’atenció en la mecànica 
lectora i la fluïdesa perquè permet 
passar de la via fonològica a la via 
lèxica.



Reexplicació de contes llegits
1. La mestra llegeix una pàgina. 2. Recorden i assagen el text.

3. Graven el text de cada pàgina.

Font: Escola Lavínia (Barcelona). Web: Aprendre textos

4. Rellegeixen el conte.



Relectura d’un text amb l’objectiu de ser llegit en veu alta.

És un xiquet molt alegre i eixerit,
ajuda la mare i no és temoric.
Té els cabells curts i rossos,
els ulls petits, 
la boca riallera.
Porta uns pantalons blaus,
la camisa és de quadres 
i l’armilla peludeta.
Porta una faixeta i una barretina roja.                                                      
Li agrada anar a comprar,
cantar i amagar-se quan plou.
I no corre si sent algun bou!

És menudet i li diuen...

ENDEVINALLA



Textos enregistrats per poder seguir la lectura en àudio



TEFI

ELS AMICS JUGUEN  I S’HO PASSEN MOLT BÉ.

http://bibliotecacontes.wikispaces.com /



UNA VELLA NAS DE GANXO
PORTA AL CAP UN MOCADOR,

Textos enregistrats per poder seguir la lectura en àudio



EL JOC DEL PENJAT

LES SOPES DE LLETRES

LES SOPES SIL.LÀBIQUES

EL VAIXELL CARREGAT DE ...

VEIG VEIG…

4. Jocs d’ús social.



ELS MOTS ENCREUATS

ELS QUINTOS

ELS MEMORIS

ELS DÒMINOS

EL JOC DE L’OCA



http://www.xtec.cat/dnee/satieee/0506/sessio2/facil .htm

FACIL: Factoria d’Activitats Combinades 
d’Informàtica i Logopèdia )



PARLAR COM ELS ROBOTS

LLENGUATGE SECRET / INVENTAT

TRENS DE PARAULES / MOTS ENCADENATS

A    ra a    ni   ré
a    ar re    glar l’or   

di    na    dor

LA SABATA ESTÀ TRENCADA.

LAPA SAPA BAPA TAPA ESPE TÀPA
TRENPE CAPA DAPA.

En rotllana i per torns diuen paraules 
encadenades:

AMIC

CASA

ABELLOT

TOMÀQUET



http://generacio2008-
avilaparietes.blogspot.com

Racó de confegir paraules

6. Activitats manipulatives

http://elpavellodinfantil.blogs

pot.com



Llegim i relacionem les paraules amb
les imatges.

Ho fem sols o amb parella. 
Confegim paraules amb model o sense.



Ordenar les paraules del poema.

Fer nous poemes, canviant paraules.





Recursos TAC per EI i CI

http://www.edu365.cat



Lectura de la primera o de l’última paraula dels versos 
d’un poema de dalt a baix.

Llegir un text al qual li manquen algunes lletres.

Llegir paraules que tenen les mateixes lletres  o síl·labes 
destacades.

Localitzar ràpidament paraules dins d’una circular, un 
poema, una endevinalla.

Llegir una paraula sí i una paraula no.

Buscar paraules repetides en dues llistes.
...

6. Activitats d’entrenament lector



http://www.edu365.cat/entrena/index.htm

Activitats de lectura eficaç

http://www.jverdaguer.org/jsme
dia/005eficas/



•Organització d’aula que permet  a l’alumne 
treballar amb més autonomia respectant el 
ritme de treball de cadascú. 

•El docent planifica les activitats i les avalua .

• L’atenció en petit grup o individual permet al 
docent donar informació correctora a cada 
alumne.

•Cal explicar i consensuar el funcionament
dels racons per part de tots .

7. Racons 



http://miliunaproposteseducatives.blogspot.com

http://fentidesfentalescola.blogspot.com

http://www.thecraftycrow.net/



Racó: comptar i trobar les síl·labes de les paraule s

Racó de logotips



Racó de fer frases
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