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ElEl grupgrup dede reforçreforç vava sorgirsorgir dede lala necessitatnecessitat d'adaptard'adaptar elsels
aprenentatgeaprenentatgess alsals alumnesalumnes queque presentinpresentin dificultatdificultat enen l’adquisiciól’adquisició ii consolidacióconsolidació delsdels
seusseus aprenentatgesaprenentatges puguinpuguin assolirassolir elel nivellnivell dede lala restaresta dede nensnens..

IntroduccióIntroducció

ElEl grupgrup dede reforçreforç inicialinicial eses vava formarformar durantdurant elel primerprimer trimestretrimestre deldel
presentpresent curscurs acadèmicacadèmic ii estavaestava formatformat perper 1111 nensnens queque treballaventreballaven enen petitpetit grupgrup quatrequatre
copscops aa lala setmanasetmana ambamb lala mestramestra d’Educaciód’Educació EspecialEspecial..

AlAl finalitzarfinalitzar elel primerprimer trimestretrimestre 33 d’aquestsd’aquests nensnens vanvan continuarcontinuar elel seuseu aprenentatgeaprenentatge

dinsdins deldel grupgrup classeclasse.. EnEn l’actualitatl’actualitat aquestaquest grupgrup s’has’ha reduïtreduït aa lala meitatmeitat,,
aconseguintaconseguint queque aquestsaquests nensnens arribinarribin aa elel nivellnivell suficientsuficient perper poderpoder continuarcontinuar elel seuseu
aprenentatgeaprenentatge immersosimmersos enen l’aulal’aula..



AmbAmb l’objectiul’objectiu dede valorarvalorar elel vocabularivocabulari receptiureceptiu delsdels nensnens eses vava empraremprar
lala versióversió espanyolaespanyola deldel TestTest dede VocabulariVocabulari enen ImatgesImatges PEABODYPEABODY (PPVT(PPVT dede DunnDunn,,
19811981)).. PerPer aa valorarvalorar l’escriptural’escriptura eses vava demanardemanar alsals nensnens queque escrivissinescrivissin unauna sèriesèrie
dede paraulesparaules pertanyentspertanyents alal mateixmateix campcamp semànticsemàntic.. LesLes paraulesparaules presentavenpresentaven variacióvariació enen
lala quantitatquantitat dede síl�labessíl�labes..

La intervencióLa intervenció

AA partirpartir delsdels resultatsresultats obtingutsobtinguts enen ambduesambdues provesproves eses vava idearidear unun plapla
d’intervenciód’intervenció teninttenint enen comptecompte elsels aprenentatgesaprenentatges assolitsassolits perper aquestaquest nens,nens,
començantcomençant aa treballartreballar sobresobre elel queque jaja s’havias’havia treballattreballat perper introduirintroduir nousnous aprenentatgesaprenentatges
creantcreant unun equilibriequilibri entreentre elel queque sabensaben ii elel queque hanhan d'aprendred'aprendre incorporantincorporant
l’escriptural’escriptura ii lala lecturalectura alal procésprocés d’aprenentatged’aprenentatge..



L’adaptacióL’adaptació delsdels aprenentatgesaprenentatges implicaimplica::

-- perper partpart dede lala mestramestra::

11.. exercirexercir mésmés controlcontrol sobresobre elel procésprocés d’aprenentatged’aprenentatge delsdels nensnens

22.. exercirexercir mésmés controlcontrol sobresobre elel inputinput presentatpresentat

33.. mésmés suportsuport durantdurant lala realitzaciórealització dede lala tascatasca..

L’adaptació dels aprenentatgesL’adaptació dels aprenentatges

-- perper partpart delsdels alumnesalumnes::

11.. gaudirgaudir deldel seuseu propipropi procésprocés d’aprenentatged’aprenentatge

22.. exercirexercir mésmés controlcontrol sobresobre elel seuseu procésprocés d’aprenentatged’aprenentatge

33.. exercirexercir mésmés controlcontrol sobresobre elel producteproducte finalfinal (més(més estèticestètic ii publicable)publicable)..



L’adaptacióL’adaptació volvol dirdir::

11.. continuarcontinuar ambamb elel treballtreball dede textos,textos,

22.. llistes,llistes,

33.. vocabularivocabulari

44.. escripturaescriptura espontàniaespontània

55.. introduirintroduir l’úsl’ús dede lesles novesnoves tecnologiestecnologies enen elel procésprocés d’aprenentatged’aprenentatge..

Justificació de l’adaptació dels aprenentatgesJustificació de l’adaptació dels aprenentatges

55.. introduirintroduir l’úsl’ús dede lesles novesnoves tecnologiestecnologies enen elel procésprocés d’aprenentatged’aprenentatge..



LaLa intervencióintervenció eses vava iniciariniciar tornanttornant alsals aprenentatgesaprenentatges assolitsassolits ii
reprenentreprenent tasquestasques treballadestreballades enen PàrvulsPàrvuls 55

Les tasquesLes tasques



PreparacióPreparació dede lala informacióinformació deldel contingutcontingut deldel conteconte acumulatiuacumulatiu.. MitjançantMitjançant elel dibuixdibuix

s’estimulas’estimula lala recuperaciórecuperació dede lala informacióinformació ii deldel ordreordre dede presentaciópresentació delsdels personatgespersonatges ii

elsels objectesobjectes..

1. Re1. Re--escriptura seqüencialescriptura seqüencial

“La Princesa del Vendrell”“La Princesa del Vendrell”

(anell, mocador, garsa, gat, gos, pal, foc, aigua, cabra, cabrit , pastor)(anell, mocador, garsa, gat, gos, pal, foc, aigua, cabra, cabrit , pastor)



2.1 2.1 Noms propis de companysNoms propis de companys

AA nivellnivell d’escripturad’escriptura ésés útilútil perper alsals
nensnens dede nivellnivell sil�làbicsil�làbic ambamb valorvalor
sonorsonor ii sil�làbicsil�làbic--alfabèticalfabètic.. PotPot
presentarpresentar conflicteconflicte ambamb elel critericriteri dede
varietatvarietat..

2. Vocabulari2. Vocabulari

2.2 2.2 Paraules bessonesParaules bessones

varietatvarietat..



InsistimInsistim enen lala formaforma dede lala composiciócomposició dede lesles paraulesparaules ii enen lala correspondènciacorrespondència

fonogràficafonogràfica.. AA travéstravés dede lala mateixamateixa podempodem observarobservar elsels procedimentsprocediments infantilsinfantils enen quantquant
aa lala qualitatqualitat ii lala quantitatquantitat dede l'escritl'escrit aixíaixí comcom l'ordrel'ordre dede lesles lletreslletres.. AquestaAquesta tascatasca ajudaajuda alal

nennen aa reconèixerreconèixer ii denominardenominar lesles lletreslletres d'unad'una paraulaparaula ii implicaimplica elel coneixementconeixement dede lesles
lletreslletres ..

33.. ComposicióComposició dede paraulesparaules ambamb lletreslletres mòbilsmòbils

“Corre, corre, carbasseta”

Re-escriptura dels Personatges



ReescripturaReescriptura dede lala partpart deldel texttext queque eses potpot produirproduir dede maneramanera literalliteral ii queque elsels nensnens

memoritzenmemoritzen mésmés fàcilmentfàcilment.. ElEl discursdiscurs directedirecte funciona,funciona, comcom unun texttext fixfix queque nono eses potpot
canviar,canviar, aa lala maneramanera d'unad'una cançócançó oo d'und'un poemapoema..

4. Re4. Re--escriptura del discurs directeescriptura del discurs directe

TEXT NORMALITZAT
Fragment del conte 

TEXT NORMALITZAT
Fragment del conte Fragment del conte 

“Corre, corre, carbasseta”

- Carbassa, carbasseta
Què has vist una velleta?
- No et mengis
Corre corre ,carbasseta
corre corre ,carbassot
- No he vist ni vella ni velleta ni
vellot.

Fragment del conte 
“Corre, corre, carbasseta”

- Carbassa, carbasseta
Què has vist una velleta?
- No et mengis
Corre corre ,carbasseta
corre corre ,carbassot
- No he vist ni vella ni velleta ni
vellot.



AAnnààlliissi i dd’’uunn ccaassAAnnààlliissi i dd’’uunn ccaass



ReRe--escriptura de textescriptura de text
Conte repetitiu amb ús de connectors. En funció de com el nen ha integrat

l’estructura demanarà a la mestra més o menys vinyetes per seqüenciar el conte.
Això li portarà a l’ús de connectors per la necessitat de relacionar una seqüència
amb altra.

CONNECTORSCONNECTORS
- un dia
- de seguida
- desprès
- mentre tant
- per  fi
- al final



Invenció de TextInvenció de Text
TEXT  

NORMALITZAT
Hi havia una vegada un
burro que no feia res.
El burro va anar al
bosc i es va trobar un
gos i li va dir:
-Vols ser del meu
equip?equip?
- Si vull
Van trobar a un gat
-Vols ser del meu
equip?
-Si vull
Es van anar i van
trobar un gall.
-Vols ser del meu
equip?
- Si vull
...

Escriptura sil�làbica-alfabètica
Dificultats en la segmentació de paraules



Escriptura en l’ordinadorEscriptura en l’ordinador

LA PETITA MARIONETA
Hi havia una vegada una
nena que vivia en barri i la
nena estava en un concert i la
nena va somriure.
Havia una marioneta. I va
apareixia un llop que esapareixia un llop que es
volia menjar a la marioneta. I
la nena
...

Text incomplert
Escriptura a l’ordinador, títol al començament, correspondència fonogràfica,
separació entre paraules i ús de signes de puntuació .



Escriptura espontàniaEscriptura espontània

Ús espontani en la bafarada, representació de còmic i lletra en doble
relleu.



II PARPAR AA LCAMILCAMI ASAS BATRUBABATRUBA AA NALNAL
LLOPLLOP BADIABADIA LLLOPLLLOP AVIAVI ETAETA AVIAVI
ETAETA ATAT MANMAN JAREJARE NONO EMEM MENJISMENJIS
LLOPLLOP QUEQUE ASTICASTIC MOLMOL PRIMETAPRIMETA
BAXBAX ALAL CASAMENCASAMEN NDANDA LALA
MEBANETAIMEBANETAI QUQU ANTORANTOR NINI ASTAASTA
RERE MESMES GRASAGRASA..

ReRe--escriptura espontània escriptura espontània 

TEXT NORMALITZAT
I pel camí es va trobar amb el llop.
Va dir el llop:
- Avieta, avieta et menjaré.
- No et mengis que estic molt primeta. Vaig
al casament de la meva neta. Quan torni
estaré més grassa.RERE MESMES GRASAGRASA.. estaré més grassa.

Escriptura alfabètica amb dificultats ortogràfiques



1.1. Per adaptar l’ensenyament a les NEE no cal canviar totalment el currículum, es pot Per adaptar l’ensenyament a les NEE no cal canviar totalment el currículum, es pot 
continuar el treball amb textos,continuar el treball amb textos,

2.2. dins del treball amb textos s’ha tenir en compte els aspectes més segmentables dins del treball amb textos s’ha tenir en compte els aspectes més segmentables 
(discurs directe, noms de personatges, llistes, etc),(discurs directe, noms de personatges, llistes, etc),

3.3. donar ajuda en els aspectes de contingut (amb dibuixos per recuperar la informació, donar ajuda en els aspectes de contingut (amb dibuixos per recuperar la informació, 
amb complements, etc.).amb complements, etc.).

ConclusionsConclusions

4.4. Així també es pot introduir activitats més analítiques (lletres mòbils, escriptura més Així també es pot introduir activitats més analítiques (lletres mòbils, escriptura més 
a poc a poc, lectura amb el dit, etc.) ia poc a poc, lectura amb el dit, etc.) i

5.5. complementar, a més a més, els processos de lectura amb els d’escriptura.complementar, a més a més, els processos de lectura amb els d’escriptura.

6.6. Treballar en grups o en parelles és també una bona condició de gestió per aquests Treballar en grups o en parelles és també una bona condició de gestió per aquests 
alumnes.alumnes.

7.7. Finalment, el control del mestre sobre el procés cognitiu és una de les claus més Finalment, el control del mestre sobre el procés cognitiu és una de les claus més 
importants.importants.


