
 
Títol del material: Descrivim un personatge! 

 
De què consta: Una làmina de dibuix plastificada on es presenta un 
personatge fantàstic i el seu entorn.  Set cartells segmentats on posa escrit: 

• Qui és el protagonista? 
• Com és? 
• Què fa? 
• Què li agrada fer? 
• Qui són els seus amics? 

 
Instruccions d’ús: 

1) En grups petits (cinc o sis nins/es) s’ ensenya la làmina amb el dibuix als 
alumnes.  

2) Un cop han tengut temps per observar-la i comentar-la oralment es 
reparteix una de les etiquetes a cada nin/a. (Si el grup és més nombrós, 
ho poden fer per parelles o en grups de tres). 

3) Després se’ls demana a cada grup o nin/a que respongui per escrit a la 
pregunta que té a la ma, escrivint un fragment de la descripció. 

4) Cada nin/a o grup, ho ha de descriure sense ensenyar als companys 
quina és la part que està redectant. 

5) Un cop cada part està escrita, els nins/es mostren a la resta de 
companys l’ etiqueta que els hi ha tocat i entre tots han d’ intentar 
ordenar les pautes o passes per descriure un persontage. 

            Ex: “Primer hem de dir qui és el protagonista…”. 
6) Per comprobar que aquest ordre és correcte ho llegiran en l’ ordre que 

han triat i decidiran si l’ ordre és correcte o s’ ha de canviar (hi pot haver 
diferents possibilitats, el més important és que vegin, sobretot que és 
fonamental dir qui és i com és al principi). 

7) Finalment, escriuen la redacció sencera, recopilant amb ordre el seu 
fragment i el dels companys. 

 
 Què treballam amb aquest material: 
 

• Objectius: 
o Introduir i utilitzar nou vocabulari. 
o Reconèixer les principals parts d’ un text descriptiu. 
o Produir correctament textos descriptius. 
o Treballar cooperativament. 

 
• Continguts: 

o Adquisició de vocabulari. 
o Les parts d’ una descripció. 
o Elaboració d’ un text descriptiu. 

 
• Microhabilitats: 

 
o Conceptes: Propietats del text descriptiu 



o Destreses: Formular hipòtesis 
o Actituds: Participació i col�laboració. 

 
• Competències: 
o Competència lingüística. 
o Autonomia i iniciativa personal 

 
Com ho treballam:  En petit grup, fent el mestre de guia/ introductor. 
 
 Avaluació: S’ avalua mentre dura l’ activitat i també la producció final. 
(participació, treball en equip vocabulari i ortografia) 

 

Títol del material: Feim receptes! (dues sessions) 
 
De què consta: Receptes de cuina de diferents formats plastificades. 
Instruccions d’ús:  

1) Primer de tot és reparteixen les receptes entre els alumnes que 
participaran en l’ activitat. (Grups de cinc o sis alumnes). Cada un, agafa 
una recepta i la llegeix individualment. (Si el grup és més nombrós, ho 
llegeixen per parelles). 

2) Un cop han llegit la seva recepta l’ intercanvien per una altra fins que 
les hagin llegides totes. 

3) Quan estan llegides se’ls demana que intenti identificar quines parts 
formen una recepta. S’ inicia un petit debat on els alumnes han d’ anar 
enumerant les parts què troben, encara que no totes les parts apareguin 
a totes les receptes: 
 

1. Títol de la recepta (ens explica què cuinarem) 
2. Fotografia. 
3. Nombre de persones a les que va dirigida la recepta 
4. Ingredients. 
5. Utensilis necessaris. 
6. Temps necessari. 
7. Elaboració. 

 
4) Apunten en un paper les passes necessàries per elaborar una recepta, i 

trien una recepta a elaborar en la segona sessió. 
5) En la segona sessió, seguint les passes anteriors, escriuen una recepta 

amb la supervització de la mestra: Quina será la primera part què 
haurem d’ escriure…? (...). Entre tots van escrivint les parts de la 
recepta. 

 
 Què treballam amb aquest material: 
Objectius: 

o Reconèixer les principals parts d’ un text instructiu. 
o Produir correctament textos instructius. 
o Treballar cooperativament. 



 
Continguts: 

o Parts d’ una recepta. 
o Vocabulari específic sobre la cuina 
o Elaboració d’ un text descriptiu. 

 
 Microhabilitats: 

o Conceptes: Propietats del text instructiu. 
o Destreses: Formular hipòtesis 
o Actituds: Participació i col�laboració. 

 
Competències: 

o Competència lingüística. 
o Autonomia i iniciativa personal 

 
Com ho treballam (metodologia). En petit grup. Primer fent una lectura 
individual i després posant en comú i debatent entre tot el grup. 
 
 Avaluació: S’ avalua l’ activitat mentre es desenvolupa i  també 
posteriorment: comprensió i rapidesa lectora, reconeixement i producció de la 
tipologia textual, ortografia i vocabulari. 

 

Títol del material: Poema de Nadal 
 
De què consta: Una làmina plastificada amb el poema sencer, diferents 
fragments del poema plastificats. 
 
Instruccions d’ús:  

1) En petit grup (cinc o sis alumnes) es reparteixen parts desordenades d’ 
un poema frgmentat. Cada part conté dos versos, menys una part què 
és el títol del poema. 

2) Cada alumne/a agafa un o dos fragments del poema i en llegeix 
individualment els seus versos. 

3) Després, cada nin llegeix en veu alta el seu fragment. 
4) Intenten col�locar en ordre el poema. 

a. Per això, el primer que es fixaran serà en qui té el títol. 
b. A partit del títol (que ja revela informació sobre la temàtica del 

poema) hauran d’ anar ordenant les peces. 
c. Per ordenar bé el poema haurqn de fixar-se en els signes de 

puntuació, en les rimes, i en la coherència del text. 
d. La mestra guiarà i plantejarà preguntes en cas de dificultat. 

5) Un cop ordenat, es rellegeix el poema i és comprova si l’ ordre és 
correcte amb comparant una còpia sencera del poema. 

6) Escriuen i il�lustren el poema. 
 

 
 Què treballam amb aquest material? 



 
Objectius:  

o Ordenar les diferents parts d’ un poema 
o Millorar la comprensió dels signes de puntuació. 
o Reconèixer les rimes en un poema. 

 
 Continguts: 
 
o El vers i l’ estrofa. 
o La rima. 
o Signes de puntuació 

 
 Microhabilitats 
o Conceptes: Propietats del text literari. 
o Destreses: Formular hipòtesis 
o Actituds: Participació i col�laboració. 
 
 
 Competències: 

o Competència lingüística. 
o Autonomia i iniciativa personal 

 
Com ho treballam : En petit grup  
 
 Avaluació: S’avalua l’activitat mentre es desenvolupa i  també 
posteriorment:participació, comprensió i rapidesa lectora, reconeixement i 
producció de la tipologia textual i de les seves parts, ortografia i vocabulari. 
 

Títol del material: Llegim Pictogrames! 
 
 
De què consta: Llibres de la Col�lecció Pictogrames, de l’ editorial Cruïlla. En 
especial, El pirata despistat  de Chema Hernández Aguilar i Un vampir al pol de 

Carmen Gil. 
 Instruccions d’ús:  

1) En petit grup, agafam un llibre de la col�lecció 
Pictogrames d’ Editorial Cruïlla. (Aquests llibres estan 
escrits en lletra lligada i combinen escriptura amb 
dibuixos, llavors el nin o nina ha d’ anar llegint 
substituint els dibuixos per el vocabulari que 
representen.) 
 
 
 

2) Primer, el mestre fa una introducció del llibre: 



• “Què és una portada”? “Què és un títol?”(I així va introduint els diferents 
elements d’un llibre) 

• Després dóna a  llegir el títol als alumnes i els convida a fer hipòtesis 
(sobre què tractarà, quina informació ens transmeten les il�lustracions de 
la portada...). 

• Seguidament, el/la mestre/ llegeix la primera pàgina i mostra a través del 
seu exemple com ho han de fer per llegir el llibre; per exemple si troba el 
dibuix d’ un cofre, s’ atura i diu: Què voldrà dir això?.  

• Finalment passa el llibre a un dels alumnes i aquest começà a llegir, 
mostrant les il�lustracions a la resta dels companys, i si en algun moment té 
algun dubte, els altres l’ ajuden. 

• La resta de nens van escoltant atentament esperant que els hi toqui el seu 
torn. 

• La mestra s’ encarrega d’ anar retrocedint i repassant la lectura per tal de 
remarcar el vocabulari i per dinamitzar-la un poc (fent preguntes per veure 
què recorden, per fomentar l’ anticipació etc.) 

 
 Què treballam amb aquest material? 
 
Objectius: 

o Millorar la comprensió lectora. 
o Reconèixer les parts d’ un llibre. 
o Conèixer nou vocabulari. 
o Fomentar la soltura en la lectura en públic. 

 
Continguts: 
 

o Lectura de contes. 
o Parts d’ un llibre: (el títol, les il�lustracions, la portada, la contraportada 

etc.) 
o Dramatització d’ un text narratiu. 
o Adquisició de vocabulari. 

 
 Microhabilitats: 
 
o Conceptes: Propietats del text narratiu. 
o Destreses: Formular hipòtesis 
o Actituds: Participació i col�laboració 
 
Competències: 
o Competència lingüística. 
o Autonomia i iniciativa personal 
 
Com ho treballam: 
És una col�lecció de llibres que recoman sobretot per segon de primària, 
especialment per aprendre i millorar vocabulari en català evitant interferències 
del castellà. És bastant engrescador per als nins i permet fer correccions subtils 
sense que la lectura se faci feixuga. 



 
 Avaluació: S’ avalua l’activitat mentre es desenvolupa i  també posteriorment: 
participació, comprensió i dramatització lectora, reconeixement  del vocabulari. 
 

 
Títol del material : Escrivim imatges! 

 
De què consta: Fitxes amb dibuixos que contin una història sense cap gaire 
text, Bàsicament amb imatges. Per exemple vinyetes d’ Ot el Bruixot, 

il�lustracions     de Mordillo, Quino... etc). 
 

 Instruccions d’ús:  
1) Repartim a cada alumne una fitxa 

amb diferents imatges que representin una 
història. 

2) Després els hi demanam que contin la 
història que veuen als dibuixos imaginant-se 
que una altra persona ha de poder llegir i 
entendre la història sense haver vist els 
dibuixos. És a dir: 
 
Amb introducció: 

� Qui és el protagonista? 
� On és? 
� Que fa? 

Nus: 
� Quin problema té? 
� Què passa? 

Desenllaç: 
 

o Com acaba la història? 
 

3) S’ introdueixen les pautes anteriors i 
cada alumne ha d’ escriure la seva història. 

4) Finalment posen un títol a la història. 
 

 
 Què treballam amb aquest material. 
 Objectius: 

o Millorar l’ expressió escrita. 
o Conèixer les parts d’ una narració. 

 
Continguts: 

o Les parts d’ una narració: Introducció, nus i desenllaç. 
o Descripció de personatges i d’ espais. 
o Lectura d’ imatges. 



 
 
Com ho treballam. 
És una tasca individual, primer de tot s’ intenta fer una introducció oralitzada i 
cada nin/a, després, escriu la seva història.  
 
 Avaluació: S’avalua l’activitat mentre es desenvolupa i  també posteriorment: 
participació, reconeixement i producció de les diferents parts d’ un text narratiu, 
expressió escrita a partir d’imatges: coherència, ortografia i vocabulari. 
 


