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1. RACÓ DE TEXTOS DE TIPOLOGIA DIVERSA 
 
Material per escriure contes 

Cartes amb imatges de personatges 
Guies per escriure contes 
Propostes per començar i acabar un conte 
Fulls  "M´invento un conte" 

 
Material per fer descripcions 

Fotografies i imatges 
Pauta d´adjectius per descriure parts del cos 
Fulls  "Descric" 
 

Material per fer còmics 
Retalls de còmics 
Seqüències temporals per escriure 
Fulls  "Dos personatges que parlen" 
 "Un còmic" 

 
Material per escriure cartes 

Models de cartes 
 
Material per escriure una conversa 
 
Material per escriure textos "lliures". 

Suggeriments per triar un tema 
 

Material per escriure rodolins 
Parelles de paraules 
 
 
 

2. RACÓ DEL DIARI 

Materials dels racons.  
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Fulls amb propostes per escriure sobre el temps: 

 - El temps que va fer ahir 
 - El temps que fa avui 
 - El temps que farà demà 
 

Fulls amb propostes per escriure el programa preferit 
 
Fulls amb propostes per escriure notícies 
 
Fulls amb propostes per escriure anuncis 
 
Fulls amb propostes per escriure l´horòscop 
 
 
 

3. RACÓ PER EXPRESSAR IDEES, RECORDS, A TRAVÉS DE FRASES O 
TEXTOS 

 
Lletres per confegir 

Majúscules, lligades i d´imprenta 
 
Entreteniments 
 
Full restaurant 
 
Propostes per escriure molt pautades 

"Feines divertides" 
"Escrivim" 
"Els ninots" 
"Paraules similars" 

 
Imatges per escriure que està passant 

Seqüències temporals 
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4. RACÓ DELS ENTRETENIMENTS 
 
Estampines 

dibuixos 
lletres 

Cartronets amb dibuixos 
 
Seqüències temporals de contes 
 
Imatges de personatges 
 
Imatges de quantitats 

és...  són... 
 
Dictats muts 
 
Propostes a partir d´imatges 
 
 
 

5. RACÓ DEL TALLER 
 
Lletres per confegir de diferents tipus 
paraules 
Normes penjades 
Armari amb calaixos 
 qui és? què és? 
 frases fetes 
 acompanyen 
 què fa, què fan 
 signes ? ! 
Capsa per fer frases senzilles 
Capsa per escriure targetes en blanc 
Capsa per fer frases més difícils 
 
 
 

6. RACÓ DE LA BIBLIOTECA 
 
cartrons amb frases per posar l´article 
Cartrons amb imatges per posar l´article 
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Capsa amb dibuix i paraula amb fuga de vocals 
cartrons amb dibuixos 
Dibuixos per fer dictats muts. Llista de coses, llista de noms 
Capsa amb dibuix i nom per camps semàntics 
Dibuix i paraules amb fuga de vocals 
Capsa amb paraules sinònims 
Relació article-paraula  (mural) 
Frases per llegir 


