
LA LECTOESCRIPTURA 
 
La lectura i l’escriptura són activitats complexes però indispensables per 
accedir als aprenentatges. 
És molt important que els nens i les nenes s’afeccionin de ben petits a 
l’hàbit de llegir i escriure. 
Tant és el que es llegeix (llibres, revistes, àlbums, còmics...) el que importa, 
de moment, és llegir, llegir i llegir. 
 
Us fem unes propostes per reforçar i motivar la lectoescriptura des de 
casa. 
Les podeu adaptar segons l’edat però us poden servir com a una fabulosa 
eina de treball. Amb els de P4 i P5 comenceu de manera molt simple, fent 
vosaltres les activitats en veu alta, amb el nen assegut al costat. Utilitzeu 
una pissarra o fulls grans i retoladors. A ells els hi agradarà col·laborar amb 
vosaltres i voldran escriure com si fos un joc. De moment que comencin 
escrivint amb lletra de pal.  
L’activitat no ha de durar massa estona i heu d’intentar no acabar enfadats 
quan ell es cansi. Intenteu no perdre la paciència. 
Els de 1r i 2n ja poden ser més autònoms a l’hora d’escriure. La pissarra 
també va molt bé en aquestes edats. 
 
Ànims en la nova aventura de la lectoescriptura. 
 
ACTIVITATS: 
 

- La televisió. Agafeu la programació televisiva que surt als diaris o 
revistes. Llegiu-la plegats i feu-ne una tria. Que subratlli quins 
programes vol veure, o que els apunti, o que ompli una graella... Un cop 
fet també ho podeu utilitzar per reflexionar: massa programes?, 
massa hores davant el televisor?, són programes per la seva edat? 

 
- Notes. Aprofiteu comunicats per fer-los escriure per ells, és a dir, 

notes a la mestra de que avui el vindran a buscar abans, o que no es 
troba massa bé (després ho signeu vosaltres, per a que sigui creïble a 
l’escola)  

 
- Menú. Al matí que llegeixi cada dia que li toca per dinar. 

 
- Horari. Feu-li llegir què li toca fer aquell dia. Si encara no llegeix ho 

mireu plegats, la memòria visual hi juga un paper molt important. 



- Carta als Reis. Que escriguin el que volen demanar. Feu que segueixin 
l’esquema de carta: salutació, cortesia, acomiadament... 

 
- Receptes. Buscar receptes que puguin fer ells amb els adults. Llegir-

les, copiar-les en una llibreta pròpia de receptes, els ingredients, 
l’opinió de com ha quedat, si els hi ha agradat...  

 
- Notícies personals. Que escriguin el que més els hi agradat fer aquell 

dia i que ho pengin a la seva habitació. Per exemple: avui he aprés una 
cançó nova, he pintat amb pinzell, sóc l’encarregat del temps... 

 
- Contes. Aneu a la biblioteca a escollir un conte. Feu que llegeixin el 

títol en veu alta per poder escollir el que més els hi agrada. Llegiu 
amb ells i inventeu finals diferents. Intenteu, entre tots, endevinar 
el final, així els motivareu per seguir amb la lectura. 

 
- La postal. Recuperem la postal. Aprofiteu una estada d’excursió per 

escriure als avis o a ells mateixos. Els hi farà molta il·lusió rebre 
després la postal. Felicitem el Nadal, els aniversaris... per escrit. 

 
- Els viatges. Aprofiteu l’anada en cotxe per llegir cartells. Abans de 

marxar podeu agafar un atles i mirar on som i a on anem, per on 
passarem, que hi veure’m...  

 
Aquestes i altres activitats faran que l’aprenentatge de la lectura i l’hàbit 
de llegir s’agafin de manera natural. 
El plaer per la lectura s’adquireix de petit i és una porta oberta a tot tipus 
d’aprenentatges. Facilita la comprensió, l’expressió, amplia la cultura... 
 
El camí no és fàcil però a la llarga és gratificant. No defalliu. 
És una inversió de futur que val la pena començar. 
Ànims.  


