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DE S TIN ATAR IS
  Aquesta activitat va dirigida als alumnes de 4t de 

Primària.

TE M POR ALITZ AC IÓ
  Per realitzar els 4 racons que proposaré, es 

necessita 1 sessió de 90 minuts o 2 sessions de 
60 minuts (depenent del grup i de les seves 
característiques).



OB JE C TIU S
• Relacionar refranys i frases fetes amb el seu 

significat.
• Entendre les endevinalles i conèixer la seva 

estructura.
•  Relacionar una descripció amb la seva imatge 

corresponent.
• Ordenar contes desordenats a partir del seu 

contingut.
• Llegir diferents tipologies textuals (descripció, 

refranys i frases fetes, contes curts i 
endevinalles).



METODOLOGIA
• Per desenvolupar aquesta activitat, 

treballarem a partir de 4 racons: el racó de 
les endevinalles, el racó del memory, el 
racó de les frases fetes, i el racó 
d’ordenació de contes. 

• En cada racó hi haurà un grup de 4 o 5 
fillets. A mesura que vagin finalitzant el 
racó, els grups aniran canviant d’activitat, 
passant a un nou racó. 



ACTIVITATS
• R ac ó de les  fra s es  fetes : 
  Un jugador començarà el joc intentant relacionar 

una frase feta amb el seu significat. Si ho 
endevina li torna a tocar, si no ho endevina li 
toca al jugador següent, de manera que es vagi 
fent una roda. 

• R ac ó del memory:
   En aquets racó es jugarà al joc memory a partir 

d’unes imatges i les seves descripcions. Així, 
amb les targetes boca avall hauran de trobar la 
imatge i la seva descripció corresponent. 



• R ac ó de l’ordenac ió de c ontes :
   Cada alumne d’aquest racó tindrà un conte 

desordenat, que haurà d’ordenar. Aquets contes 
però, no tenen final, i seran els alumnes els que 
l’hauran d’inventar, ja sigui a nivell escrit o oral, i 
explicar al conte finalitzat als seus companys. 

• R ac ó de les  endevina lles : 
   En aquest racó els alumnes hauran de 

relacionar les endevinalles amb la seva resposta 
(dibuix). Aquesta activitat també es pot realitzar 
a partir del joc memory, on amb les targetes 
boca avall, els alumnes han de trobar 
l’endevinalla i el seu dibuix corresponent. 



M ATE R IAL

Frases fetes Memory

Contes desordenats Endevinalles



AVALUACIÓ

  Seran els propis alumnes els que 
s’avaluaran. Cada racó compta 
amb les seves solucions, de 
manera que una vegada finalitzat 
el racó, els alumnes es 
corregeixen les possibles 
errades. 


