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Contextualització
• CEIP S’Alzinar: es un centre de dues linies 

situat al poble de Capdepera a Mallorca. Es 
traca d’un centre en el que la gran majoria 
de alumnes son catalanoparlants o 
peninsulars amb baix index d’alumnat 
estranger exepuant alguns alemans. El 
porcentatge de nins amb Necessitats 
Educatives Epecials es poc pero la majoria 
concentrat a segon cicle de primaria. 

      



Organització del suport 
• 2ns: suport en gran grup a l'aula, dues hores setmanals per grup els 

dilluns, dues línies. A vegades desdoblament d'una part de la classe que ve 
amb mi a informàtica, 1 hora cada part de la classe, suport en petit grup. 

• 3rs: dimecres dues hores per grup/classe (dues línies): desdoblament, 
me'n duc la mitat de la classe a l'aula de suport de 2n cicle durant un 
hora, la hora següent me'n duc a l'altra mitat i fem la mateixa activitat 
que amb el grup anterior. Dijous: un hora amb els de 3r B. Suport a la 
lectura, dinamització de la biblioteca d'aula, suport en gran grup a la seva 
aula amb tota la classe. Divendres:un hora amb els de 3r A. Suport a la 
lectura, dinamització de la biblioteca d'aula, suport en gran grup a la seva 
aula amb tota la classe.

•  
• 4rts: els dijous dues hores de suport en gran grup a la seva aula. Dues 

línies. Treballem l'expressió oral i escrita. Els divendres 1 hora per grup 
de suport a la lectura a la seva aula per classe, es a dir, dues hores en 
total, una amb 4rt A i un altra amb 4rt B. En els dos grups treballem la 
lectura. Crec que l'organització general del suport ha estat bona però 
m'haguera agradat tindre més espai per poder desdoblar també els grups 
de 4rt perquè son molt nombrosos i a vegades es un poc difícil fer segons 
quines activitats amb ells. En aquesta memòria sols parlaré del suport que 
faig als alumnes de segon cicle, tercer i quart, que es a qui està dirigit 
aquest programa.



 Activitats 3rs
• • Descripcions d'objectes i animals
• Objectius: afavorir la comprensió lectora, treballar la descripció de 

objectes i animals. 
• Activitats: 
• Endevinalles: relaciona text-imatge
• Continguts: lectura de l'endevinalla, comprensió de el que es llig, 

endevinar l'endevinalla, relacionar la possible desposta que s'ha donat 
amb una de les imatges que se'ls dona a triar.

• Metodologia: es presenta als alumnes diferents targetes amb 
endevinalles, en parelles o grups les han de llegir i arribar a un consens 
sobre quina es la desposta, posteriorment cal que la relacionen amb una 
de les imatges que també els donem. 

• Materials: foli, llapissera, targetes amb endevinalles i targetes amb les 
respostes en imatge. Endevinalles Conviexit 

• Temporització: dues sessions de 45 minuts. 
• Avaluació: s'avalua l'activitat comprovant si han relacionat 

correctament el text de la endevinalla amb la imatge.si saben arribar a 
un consens i treballar en equip, si han entès la activitat.



• Descripció de un animal 
• Continguts: observació i lectura d'una imatge que després han de 

descriure. 
• Metodologia: es dona a cada alumne una targeta amb la imatge d'un 

animal. Tenen que observar-la i després omplir una fitxa amb les 
seves principals característiques físiques: nom del animal, tipus 
d'animal, família, que menja?, color, te pel?, etc.. Els alumnes cal 
que omplien la fitxa del seu animal individualment. Posteriorment es 
passa a redactar la descripció: el meu animal es un moix, el moix es 
un animal mamífer i vertebrat de la família dels felins... mes tard 
faran el dibuix del seu animal i presentaran a la classe el treball que 
han fet. Els seus companys en faran una crítica constructiva.

• Materials: Targetes amb fotografies d'animals, fitxa per a omplir 
amb les seves principals característiques físiques, foli, boli, 
llapissera. Temporització quatre sessions de 45 minuts, es 
descriuran diversos animals en cada sessió. 

• Avaluació: seguiment de tot el procediment, avaluació del producte 
final i de la presentació davant la classe. 



• Creació animalari fantàstic i descripció.
• Continguts: en aquesta activitat s'estimula la imaginació i la 

creativitat de l'alumne proposant-li que s'invente un animal fantàstic 
creat a partir de la mescla de diferents animals. Posteriorment el 
descriuen.

• Metodologia: es demana als alumnes que individualment s'inventen un 
animal fantàstic (mescla de diversos animals, com ara el cavall-pop 
amb cos de cavall i tentacles de pop.) i que els dibuixin en un foli A3. 
Posteriorment faran una descripció de l'animal: nom, què es?, que 
quins animals esta fet?, on viu? Què menja?, què la agrada fer?, etc. 
Després passen la descripció a una targeta que aferren al dibuix. 
Amb tats els animals de la classe férem un llibre, el nostre animalari, 
i l'exposarem el dia del llibre. 

• Materials: fulls A3, pintures, retoladors, tisores, ferrament, 
llapissera, targetes de cartolina, folis A4, plàstic de plastificar, 
màquina plastificadora, rotllo d'enquadernar, màquina d'enquadernar. 

• Temporització: 12 sessions de 45 minuts. 
• Avaluació: avaluació i seguiment de tot el procediment de creació de 

l'animalari, correcció dels escrits.



• • Descripció Bart Simpson, H. Montana
• Objectius: treballar la descripció de persones, ampliar vocabulari, 

treballar l'expressió escrita. 
• Continguts: descripció d'un personatge famós. 
• Metodologia: se'ls presenten les fotos de qualcuns personatges 

famosos, coneguts per ells i motivants, com ara en Bart Simson. A 
continuació es posen a sobre la taula, totes mesclades, targetes amb 
els adjectius o característiques que els descriuen tant en la seva 
part física com en el seu caràcter. Els alumnes en parelles o trios 
tendran que seleccionar aquelles que més s'adaptin al seu 
personatge. Posteriorment l'hauran de descriure en un paper. 

• Materials: fotos de personatges famosos. Targetes amb els 
adjectius o característiques que els descriuen tant en la seva part 
física com en el seu caràcter, paper, llapis. Temporització: dues 
sessions de 45 minuts.

• Avaluació: seguiment de tota la activitat, lectura del treball que han 
estat fent, si han respectat el torn, si han entès la activitat. 



• Memori polisèmiques 
• Objectius: treballar les paraules polisèmiques i homònimes, 

exercitar la memòria. Repassar el que s'ha donat a la classe de 
llengua, acomodació de conceptes. 

• Continguts: relacionar paraules polisèmiques amb els seus diferents 
significats. 

• Metodologia: els alumnes es seuen al terra fent un cercle, al mig es 
posen diferents imatges de paraules polisèmiques de forma aleatòria 
cara cap avall. Es tracta que formaren parelles dels diferents 
significats d'un mateix mot. Per això cal que per torns vagin 
aixecant les targetes de dos en dos. Si coincideix la targeta amb la 
seva parella l'agafen i se sumen un punt. Guanya qui més punts 
(parelles) ha aconseguit. 

• Materials: targetes amb les imatges dels diferents significats d'un 
mot polisèmic.

• Temporització: una sessió de 45 minuts, es pot jugar tantes vegades 
com es vulga. 

• Avaluació: es tracta de comprovar que associen correctament el mot 
amb els diferents significats que te. Si han respectat el torn, se han 
entès la activitat, etc.. 



• Joc síl·labes 
• Objectius: Jugar amb la Llengua, treballar la separació 

de paraules en síl·labes, treballar la ortografia. 
• Continguts: separació de paraules en síl·labes. 
• Metodologia: el mestre comença el joc diguent una 

paraula, a continuació el primer alumne l'haurà de 
separar correctament en síl·labes i haurà de dir un altra 
paraula que comence per la última síl·laba de la paraula 
que ha dit el mestre, cal que comenci exactament amb la 
grafia que ha acabat l'anterior. Per torns tots els 
alumnes van fent el mateix. Es fan diverses rondes. 

• Materials: cap 
• Temporització: una sessió de 45 minuts, es pot jugar 

tantes vegades com es vulgui 
• Avaluació: comprovació de que han separat la paraula 

correctament i de que la paraula que llancen al seu 
company comença amb la grafia correcta, si han 
respectat el torn, si han entès la activitat, etc..



• • Joc família de paraules 
• Objectius: Jugar amb la Llengua, treballar la derivació. 
• Continguts: derivació, paraules primitives paraules 

derivades, sufixos, prefixos, etc.
• Metodologia: els alumnes seuen a terra fent un cercle, 

per torns van agafant una targeta amb una paraula. 
Caldrà que agrupen les diferents paraules derivades a 
la mateixa família que la seva paraula primitiva. 

• Materials: targetes amb paraules (cada targeta una 
paraula) primitives i altres amb paraules derivades. 

• Temporització: una sessió de 45 minuts. 
• Avaluació: comprovació que s'han agrupat correctament 

les famílies de paraules, si han respectat el torn, se 
han entès la activitat, si saben quines son les paraules 
primitives de cada família, etc. 



• • Jocs per a fer narracions: 
• Objectius: Introduir els alumnes en la creació de histories, afavorir el treball en 

equip.
• Activitats:
• Fer narració per parts 
• Continguts: Parts i components d'una narració. 
• Metodologia: es formen grups heterogenis de onze persones. Entre tots escriuran una 

historia que llegiran a tota la classe. Un alumne es l'observador que apuntarà quin es 
el comportament del grup i de cada component en particular; Un altre farà de 
secretari, escriurà tot allò que es diu, i recollira la aportació de cada membre a un 
paper; altre alumne escriurà on passa la historia que volen escriure; un altre qui es el 
protagonista; un altre què passa; un altre quin es el objecte màgic que es troba el 
protagonista; un altre qui es l'antagonista; un altre quan passa; un altre que decideix 
fer; un altre com soluciona el problema que se li planteja; i un altre com acaba. 
Cadascun dels membres del grup respon a la seva pregunta individualment sense saber 
que es el que escriuen els seus companys. De manera que a l'hora de ajuntar totes les 
parts per a fer la narració res tinga sentit. Això es fa per q que els alumnes prenguen 
consciencia de que tota narració ha de tenir coherència i cohesió. 

• Materials: fulls i llapisseres. 
• Temporització: dues sessions de 45 minuts. 
• Avaluació: l'observador farà una autoavaluació del comportament del grup, i com s'ha 

desenvolupat la activitat. Es llegiran els informes dels secretaris i es llegiran les 
narracions finals. S'avaluarà tant el procediment de creació de la historia com el 
resultat final, aixi com el comportament i l'actitud de cada grup en general i de cada 
alumne en particular. 



• Binomi fantàstic 
• Continguts: en aquesta activitat es juga amb els 

personatges de la narració. 
• Metodologia: es demana a cada alumne que diga el primer 

animal i el primer objecte que se li ocurresca. Canviaran 
el objecte amb el company de la dreta. Posteriorment 
caldrà que faci una petita narració amb aquests dos 
components. Es molt divertit perquè en un primer 
moment ningú sap com fer una narració amb un lleó i un 
pinta-ungles. El resultat final l'exposaren davant la 
classe, riguerem una estona. 

• Materials: Un full i una llapissera. 
• Temporització : una sessió de 45 minuts, es pot jugar 

tantes vegades com es vulga. 
• Avaluació: s'avaluarà la capacitat imaginativa del 

alumnes, el procediment i el resultat final que 
l'exposaran davant la classe. 



• Treball d'invenció de histories amb els materials del 
Conviexit.

• Continguts: treball de la narració i les seves parts, així 
com els diferents components que es necessiten per a la 
seva creació. 

• Metodologia: es posen els materials del Conviexit a dins 
de diversos sobres, a saber: començaments, 
personatges, espais, objectes, acabaments. Es divideix 
la classe en grups de 5 o 6 persones. Cada grup triarà de 
dins dels sobres un començament, dos personatges, un 
espai, un objecte, i un acabament. Amb això faran una 
historia. 

• Materials: targetes del Conviexit, sobres, fulls, 
llapisseres. Temporització: 4 sessions de 45 minuts. 

• Avaluació: s'avaluarà tant el procediment de creació de 
la historia com el resultat final, aixi com el 
comportament i l'actitud de cada grup en general i de 
cada alumne en particular.

•  



• Racons lectoescritura:
•

Objectius: jugar amb la llengua, engrescar als alumnes 
fent-los sortir de la rutina de l'aula. Que facin feina 
sense assabentar-se'n que creguin que estan jugant

• Metodologia: es divideix la classe en diferents racons-
tallers on es faran les activitats. Els alumnes en parelles 
aniran passant per tots els racons i fent les activitats 
que els proposem. Es cronometra el temps, en passar el 
temps establert es crida: canvi, llavors els alumnes 
passen al següent racó. Es tracta d'un concurs la parella 
que haja fet be tots els racons en el temps establert 
guanya.
Cal dir que en aquesta activitat la col·laboració dels 
tutors ha sigut imprescindible tant en la invenció dels 
tallers com en la distribució de la classe.

• Temporalització: dues sessions de 45 minuts, es pot fer 
sempre que es vulgui canviant els tallers.



 Activitats:
Ordenar frases

•
Continguts: Ordre correcte de les frases, morfosintaxi del 
subjecte i el predicat, les frases comencen amb majúscula, 
acaben en punt, etc.

•
Metodologia: es dona als alumnes uns quants sobres amb frases 
fetes trossets, cada trosset una paraula. Els alumnes hauran de 
ordenar totes les frases correctament dins del temps establert 
i apuntar la solució al seu full de respostes.
Materials: sobres amb frases senzilles fetes trossets, cada 
trosset una paraula, full de respostes, dues llapisseres, 
ordenador per a escriure les frases, tisores per trossejar

• Temporització: 5-10 minuts.
•

Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de tots els 
tallers es corregeix en veu alta i es comprova si ho han fet be.

•



• Ordenar contes
•

Continguts: parts de la narració (plantejament, nus desenllaç), 
coherència lògica de la historia.

•
Metodologia: es dona als alumnes uns quants sobres, cada sobre 
conté una narració feta trossets, cada paràgraf un trosset. Hauran 
de llegir tots els trossets de cada historia i ordenar-los amb els seu 
ordre lògic de manera que la historia tinga coherència. En tenir-ho 
fet copiaran la historia ordenada al seu full de respostes.

•
Materials: sobres amb trossets d'una historia, llapissera, full de 
respostes.

•
Temporització: 5-10 minuts.

•
Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de tots els 
tallers es corregeix en veu alta i es comprova si ho han fet be.

•



• Ordenar còmics
•

Continguts: parts de la narració (plantejament, nus desenllaç), 
coherència lògica de la historia.
Metodologia: es dona als alumnes diferents sobres amb vinyetes de 
còmics cada vinyeta te una lletra el darrere, els alumnes han de 
ordenar la historia que hi ha dins cada sobre, i apuntar la solució, es 
a dir l'ordre en el que van les vinyetes segons la lògica de la 
historia, per exemple: a,d,b,e,c.

•
Materials: sobre amb vinyetes de còmic, dues llapisseres, full de 
respostes.

•
Temporització: 5-10 minuts

•
Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de tots els 
tallers es corregeix en veu alta i es comprova si ho han fet be.



• Cerca al diccionari
•

Continguts: pràctica de cercar paraules al diccionari.
Metodologia: es dona als alumnes diferents targetes, 
cadascuna duu escrita una paraula que els alumnes han 
de cercar al diccionari i apuntar al seu full la definició.

•
Materials: targetes amb les paraules per a cercar, dos 
diccionaris, full de respostes, llapisseres.

•
Temporització: 5-10 minuts

•
Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de 
tots els tallers es corregeix en veu alta i es comprova si 
ho han fet be 



• Desxifra el missatge secret 
• Continguts: joc visual on tenen que establir la relació de 

cada una de les grafies en que estan codificats els 
missatges amb el nostre alfabet. 

• Metodologia: es dona als alumnes diversos sobres amb 
missatges codificats amb un alfabet diferent al nostre, 
també se'ls dona un full amb la correspondència de cada 
grafia amb les lletres del nostre alfabet. Tenen que 
canviar les grafies desconegudes per les nostres i 
desxifrar el missatge secret. L'apuntaran al seu full de 
respostes. 

• Materials: sobres amb missatges secrets codificats amb 
un alfabet desconegut per als alumnes, full de 
correspondències amb el nostre alfabet, full de respostes, 
llapisseres.

• Temporització: 5-10 minuts. 
• Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de 

tots els tallers es corregeix en veu alta i es comprova si ho 
han fet be. 



• Sopa de lletres 
• Continguts: cerca a la sopa de lletres els mots que 

tenen dibuixades les targetes. Es practica 
vocabulari i ortografia, cal que sabien com se diu i 
com s'escriu la paraula que correspon a la imatge. 

• Metodologia: es dona a l'alumnat targetes amb 
imatges, han de cercar el seu nom a una sopa de 
lletres i apuntar la solució al full de respostes.

• Materials: una sopa de lletres que haurem cercat 
per Internet, imatges de les paraules que amaga, cal 
que qualcuna d'aquestes paraules tinga dificultats 
ortogràfiques, com ara R mudes, H, etc. 

• Temporització: 5-10 minuts. 
• Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al 

final de tots els tallers es corregeix en veu alta i es 
comprova si ho han fet be. 



• Seguir instruccions 
• Continguts: seguir les instruccions que ens mana un text, 

comprensió lectora. 
• Metodologia: es dona un full amb instruccions que els alumnes 

han de comprendre i seguir per tal de pintar una graella de 
quadres correctament. Les instruccions son així: pinta de 
color verd el segon quadre de la tercera columna; pinta de blau 
el primer quadre de la segona fila, etc. Graparan la seva 
graella pintada al full de respostes. 

• Materials: un full amb les instruccions que han de seguir, una 
graella de quadres per a pintar, pintures. 

• Temporització 5-10 minuts. 
• Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de tots 

els tallers es corregeix en veu alta i es comprova si ho han fet 
be. S'avalua la comprensió lectora: Si la graella esta 
correctament pintada vol dir que han entès el que han llegit. 



• Fer rodolins
• Continguts: es treballa la capacitat de fer rimes i rodolins, 

imprescindible per a iniciar-se amb el llenguatge poètic. 
• Metodologia: es dona als alumnes targetes amb dues 

paraules amb les que formaran un rodolí, les paraules rimen 
però no tenen res a veure, per exemple, abella i parpella. 

• Materials: targetes amb paraules, full de respostes, 
llapisseres. 

• Temporització: 5-10 minuts. 
• Avaluació: s'avalua com realitzen la activitat, al final de tots 

els tallers es corregeix en veu alta i es comprova si ho han 
fet be 



• Joc fes el que jo et dic 
• Objectius: treballar la comprensió lectora, aprendre a seguir 

instruccions, engrescar els alumnes.
• Continguts: comprensió lectora, seguir instruccions. 
• Metodologia : es fan targetes amb diferents ordres que cal que 

els alumnes obeesquin, per ordre aniran llegint en veu baixa el que 
li ordena la targeta, sortiran enmig de la classe i faran el que se'ls 
demana, els companys endevinaran el que posava la targeta. Les 
ordres son divertides, com ara, camina com un ca, toca el nas del 
company de la dreta, besa la pissarra, canta una cançó, etc. 

• Materials: targetes amb ordres. 
• Temporització: una sessió de 45 minuts, es pot jugar sempre que 

es vulga. 
• Avaluació: es comprovarà se han fet allò que els demana la targeta, 

si ho han fet vol dir que han entès el que han llegit. 



• Dinamització biblioteca d'aula 
• Objectius: animar a la lectura, dinamitzar la biblioteca d'aula, fomentar 

l'habit lector, treballar el resum, treballar la llengua oral parlant de llibres, 
fomentar l'esperit critic. 

• Continguts: resum del llibre que han llegit, valoració crítica envers aquest, 
recomanació del llibre a un company si els ha agradat i justificació.

• Metodologia: llegeixen un llibre cada setmana i després fan dues fitxes. A la 
primera fitxa omplen les dades del llibre, títol, autor i editorial, també fan 
un petit resum de l'argument del llibre. A la segona fitxa donen la seva 
opinió envers el llibre, si els ha agradat ,moltíssim, molt, poc o gens, també el 
poden recomanar a un company si els ha agradat, tenen que justificar perquè 
el recomanen i perquè a aquesta persona i no a un altra. Si no els ha agradat 
han de justificar perquè no el recomanen. Faran un resum de allò que més els 
ha agradat del llibre.

• Material: llibres de la biblioteca d'aula divertits i adaptats al seu nivell, 
diferents nivells de dificultat. Alguns llibres iguals per a fer un petit club de 
lectura. Fitxes: fitxa de seguiment dels llibres que s'emporta cada alumne, 
fitxa de resum del llibre, fitxa de recomanació del llibre i d'opinió envers ell, 
per la banda de darrere dibuix. 

• Temporització: una sessió de 45 minuts a la setmana per grup. 
• Avaluació: lectura de les fitxes que els alumnes han fet dels llibres. 



• Assaig d'un obra de teatre i posterior representació al davant de la classe i del centre 
al teatre municipal. Els Músics de Bremen, El Gat amb Botes. 

• Objectius: treballar l'expressió corporal, l'expressió oral i la memòria. 
• Continguts: memorització e interiorització dels diàlegs dels personatges, comprensió 

lectora, aprenentatge de nou vocabulari, identificació amb els personatges (empatia), 
millora del llenguatge no verbal i de l'expressió corporal, companyerisme, apropament 
a noves realitats, paisatges i èpoques, confecció de vestuari, complements, i decorats 
(plàstica), aprenentatge de cançons i balls (música). 

• Metodologia: s'ajunten les dues classes del mateix curs i una vegada que els alumnes ja 
estan mesclats, es fan dos grups heterogenis, un grup representarà Els Músics de 
Bremen i l'altre El Gat am botes, cada obra es farà amb un tutor.

• els tutors extreuen i adapten el diàleg de les obres al nivell dels seus alumnes
• es reparteixen els personatges segons el nivell de cada alumne.
• Comencen a interioritzar i memoritzar els diàlegs.
• Es comença a assajar l'obra i a fer els vestuari i els decorats.
• Una vegada que ja tot esta apunt es representa l'obra al teatre municipal, es fan 

sessions per a l'alumnat del centre i per als pares.
• Materials: fotocopies del text de l'obra, cartolines, teles, pintures, tisores, 

ferrament, etc. sala espaiosa per als assajos, teatre municipal per a la representació 
final. 

• Temporització: tot el tercer trimestre, ho farem a estones, segons es tinga temps.
• Avaluació: seguiment de tot el possés.



• Treball amb els materials del COFUC: 
• Objectius: jugar amb la Llengua, afavorir la comprensió lectora i l'expressió escrita, 

apropament a la literatura actual i popular (rondalles i teatre).
• Continguts: Lectura col·lectiva, lectura individual, resum, comprensió lectora i 

expressió escrita. Activitats: Lectura col·lectiva del teatre Na Ventafocs i 
representació amb titelles. Lectura individual de la rondalla La Filla del Carboneret, 
hauran de fer el quadern d'activitats envers la lectura que s'adjunta. Lectura 
col·lectiva de la rondalla L'amor de les tres taronges i club de lectura, debat oral per 
saber si l'han entès. 

• Metodologia: Lectura col·lectiva a la classe per torns del teatre Na Ventafocs i 
representació de la historia amb titelles. Lectura individual de la rondalla La Filla del 
Carboneret, hagueren de fer el quadern d'activitats envers la lectura que s'adjunta, 
se'ls donaren les vacances de Pasqua per a fer-ho. Lectura col·lectiva de la rondalla 
L'amor de les tres taronges i club de lectura, debat oral per saber si l'entengueren. 

• Materials: llibres de Na Ventafocs en versió teatral del COFUC, titelles i suports a la 
lectura del COFUC, llibres de la rondalla La filla del Carboneret del COFUC, quaderns 
de comprensió lectora i expressió escrita del COFUC, llibres de la rondalla L'amor de 
les tres taronges del COFUC. 

• Temporització: Na Ventafocs i L'amor de les tres taronges: 4 sessions de 45 minuts 
per lectura. La Filla del Carboneret: se'ls donà les vacances de Pasqua per a fer la 
lectura de la rondalla i el quadern. 

• Avaluació: Per a avaluar si entengueren la lectura de Na Ventafocs observarem el 
teatre que feren els alumnes amb les titelles, avaluarem també l'expressió oral i el 
nivell de lectura de cada alumne. Per a avaluar La Filla del Carboneret corregirem en 
veu alta a la classe el quadern. Per a avaluar la comprensió de L'amor de les tres 
taronges férem un debat oral enverç la rondalla. 



• • Taller de creació d'un diari escolar. 
• Objectius: Afavorir l'expressió escrita, treball de la noticia, introducció al 

llenguatge periodístic. 
• Continguts: Creació de la portada d'un periòdic. 
• Metodologia: Com a introducció es lligen a la classe diferents noticies de 

periòdic i s'analitzen i es comenten per parelles, també s'analitzen 
portades de diaris per a conèixer les seves diferents parts. Després es fa 
el resum. Mes tard se'ls demana que facin de reporters i que investiguen 
per el centre cercant aquells successos que mereixen esser portada del seu 
diari. Per parelles redacten la noticia: una vegada triada la noticia de la que 
volen parlar es passarà a contestar les següents preguntes: què ha passat?, 
on ha passat? Quan ha passat?, a qui li ha passat?, cóm ha passat?, perquè 
ha passat? Quin es el titular? Una vegada contestades aquestes preguntes 
faran un primer esborrany de la noticia (aprenen a fer esborranys, els serà 
útil per a les proves finals de lectoescriptura) per així poc a poc redacten 
la seva noticia que formarà part de la portada que inclouran al diari escolar. 
El següent pas es dibuixar una portada i incloure seva noticia a dintre. Es 
farà un recull de totes les portades.

• Materials: diaris, llapisseres, bolígrafs, fulls A4, fulls A3, colors. 
• Temporització: 8 sessions de 45 minuts. 
• Avaluació: s'avaluarà el procediment de creació de la portada, l'expressió 

escrita, la originalitat, la capacitat de síntesi i de resum, i la interacció amb 
els companys.



• Taller de radio. 
• Objectius: afavorir la expressió escrita i l'expressió oral. 
• Continguts: introducció a la recerca a Internet i a la biblioteca, introducció als treballs 

d'investigació, treball de l'expressió escrita, resum, síntesi, destriar la informació rellevant de la 
no rellevant, expressió oral. 

• Metodologia: expliquem a la classe en que consisteix un programa de radio i de quines parts costa: 
sintonia del programa, presentació dels col·laboradors, convidats, capçalera, es a dir de què es 
parlarà al programa d'avui, aportació de cada col·laborador (contingut pròpiament dit), 
acomiadament, i sintonia final. Dividim a la classe en grups de 4 o 5 persones, cada grup farà un 
programa de radio que després gravarem i s'emetrà a la radio municipal del poble. Cada grup tria 
de què vol que vaja el seu programa de radio, per exemple: esports, música, humor, etc. Es nomena 
un/a secretari que anirà apuntant les aportacions de cada membre de l'equip. Una vegada triat el 
tema es passa a la recerca de informació. Aquesta recerca es pot fer individualment a ca seva 
amb la ajuda dels seus pares, o a l'aula d'informàtica amb la ajuda del mestre. Una vegada es té la 
informació es destria allò més important. Es fa un resum de la informació. Es torna a redactar la 
informació amb un llenguatge més comprensible per als alumnes. El següent pas es nomenar un/a 
presentador/a que dirigirà el programa i donarà pas a cada component, que llegirà la informació 
que prèviament s'ha redactat. A continuació es redacta el guió del programa, es tria la sintonia 
del programa, s'assaja, i per ultim es grava a un cd a l'aula de radio que s'emetrà a la radio 
municipal del poble.

• Materials: llapisseres, bolígrafs, folis, ordenador, Internet, sala per a assajar, equip per a gravar 
veu, un CD gravable per a cada grup, CDs de música. 

• Temporització: Un trimestre (el tercer), es va fent a estones, ja que es tracta d'un procediment 
lent i costos. 

• Avaluació: s'avalua tot el procediment de creació del programa: la cerca, la capacitat de síntesi i 
resum, l'expressió escrita, la interacció amb els companys, l'expressió oral.... Cal dir que es més 
important el proces de composició que el resultat final, que depèn de molts factors, com per 
exemple si estan nerviosos. 



Activitats 4rts
• • Oca – racons
• Objectius: jugar amb la Llengua, repassar continguts curriculars, 

treballar sens que s'en adonen. 
• Continguts: repassar continguts curriculars com l'accentuació, les 

normes ortogràfiques, cercar al diccionari, fer rodolins, etc.
• Metodologia: la activitat consisteix en jugar a la oca. Cada casella es una 

prova, com ara, digues si la paraula ''erba'' està ben escrita; cerca al 
diccionari les següents paraules...; digues l'abecedari a la pota coixa al 
davant de tota la classe; fes un rodolí amb les paraules carbó i camió, 
etc. Es fan grups de 6 persones i per torns aniran tirant el dau i 
avançant per el taulell tantes caselles com surti al dau. Faran la prova de 
la casella a la que han caigut. Si el jugador encerta la pregunta continua 
tirant, si no l'encerta li toca al següent jugador. Guanya el primer 
jugador que arribe a la darrera casella. Es pot jugar en català i en 
castellà.

• Material: un taulell de la oca amb números a les caselles, daus, fitxes de 
diferents colors i una llista amb les proves que s'hauran de fer a cada 
casella. Temporització: dues sessions de 45 minuts. 

• Avaluació: seguiment del joc. S'avalua si encerten o no les preguntes.



• • Creació de Gloses Sant Antoni 
• Objectius: Apropar la cultura popular i la 

tradició oral a l'alumnat. Jugar amb la llengua, 
treballar l'expressió escrita. 

• Continguts: Invenció de Gloses de Sant 
Antoni. 

• Metodologia: Els alumnes llegeixen i reciten 
gloses a la classe, aprenen a fer rodolins, 
finalment per parelles o individualment creen 
les seves pròpies gloses. 

• Materials: gloses que porten a classe, 
nosaltres també en cerquem, fulls A3 
llapisseres, bolígrafs, colors. 

• Temporització Setmana abans de Sant Antoni. 
• Avaluació: avaluació del proces de creació 



• Tallers de poesia 
• Objectius: Apropar al alumnat a la poesia. 
• Continguts: Lectura de poesies, explicació de en què 

consisteixen, anàlisi de la rima i el ritme, fer rodolins. 
El cal·ligrama. 

• Metodologia: es porten el Poemari Camí de roses i 
altres poesies a la classe, es llegeixen algunes 
(mestres i alumnes), s'analitza el ritme, i la rima es 
juga a fer rodolins i s'introdueixen els cal·ligrames. 
Per ultim s'acaba fent un cal·ligrama per parelles 

• Materials: Poemari Camí de Roses, altres poesies, 
fotocopies de cal·ligrames, folis i llapisseres. 

• Temporització: 6 sessions de 45 minuts. 
• Avaluació: s'avalua la lectura expressiva, la lectura 

comprensiva i el procediment de fer cal·ligrames, així 
com el treball en petit grup. 



• Tallers de còmics. 
• Objectius: Jugar amb la llengua, treballar l'expressió escrita, 

apropar-se a altres llenguatges narratius, potenciar el treball en 
equip. 

• Continguts: Creació de una historia il·lustrada (còmic) 
• Metodologia: explicarem que es un còmic i mostrarem alguns 

exemples, al primer taller llegirem el romanç Popular la Cançó del 
Mariner (inclòs al poemari Camí de Roses del COFUC.) i una vegada 
entès els proposem que individualment convertisquen aquesta 
historia en un còmic, per això establim prèviament quins versos i 
estrofes formaran part de cada vinyeta, al final en surten 6. Al 
segon taller dividim la classe en grups de 5-6 alumnes i els 
proposem que amb ajuda dels materials per a fer narracions del 
Conviexit facin un còmic, per això cal que triïn uns personatges, un 
espai i un objecte màgic. 

• Materials: Materials del Conviexit per a fer narracions, fulls A4, 
romanç Popular la Cançó del Mariner (inclòs al poemari Camí de 
Roses del COFUC.) 

• Temporització: primer taller: 6 sessions de 45 minuts; segon taller: 
4 sessions de 45 minuts. 

• Avaluació: seguiment del procediment, exposició al davant de la 
classe del producte final.



Conclusió.
• Crec que la meva tasca que sigut prou 

bona, però cal dir que podria haver 
sigut millor si hagués disposat de més 
recursos sobretot d'espai per a fer 
més desdoblaments i treball en petit 
grup, i més accés a l'aula de 
informàtica.



El CEIP Sant Miquel de Son 
Carrió

• es una escola unitària es a dir, que com que tenen molts pocs 
alumnes han agrupat als alumnes per cicles, per això sols hi ha tres 
classes a primaria: una classe per a primer cicle, una classe per a 
segon cicle, i una classe per a tercer cicle. Sant Miquel es un 
centre molt peculiar, tots els mestres son jóvens i estan 
supermotivats, son molt actius, innovadors i dinàmics.. Treballen 
per competències i amb projectes i tallers, com ara la Biblioteca o 
Rodamons, que explicaré més andanant. 

• A Son Carrió sols vaig els dimarts i hem organitzat el suport a la 
lectoescriptura de la següent manera: 

• 1ª sessió: suport a segon cicle en llengua castellana; 
• 2ª sessió: suport a primer cicle en llengua catalana; 
• 3ª sessió: suport a tercer cicle en llengua castellana; 
• 4ª sessió: suport a tercer cicle en llengua catalana; 
• 5ª sessió: suport a segon cicle en llengua catalana. En aquest 

informe sols parlaré del suport que faig a segon cicle de primaria, 
tant en castellà com en català. 



•  Bàsicament el que he fet durant aquest temps ha 
sigut fer suport als tutors en les activitats que 
ells duen a terme, encasi que a vegades si que he 
pogut desenvolupar les meves pròpies activitats a 
les classes de llengua castellana en petit grup 
desdoblat de 6-7 persones. Cal dir que es tracta 
d'algunes de les activitats que he creat per a 3r i 
4rt de s'Alzinar adaptades al castellà, també cal 
assenyalar que aquestes activitats son més curtes 
en el temps, peque dispose de menys temps per a 
dur-les a terme. 



Conclusió.
• Personalment he quedat prou 

satisfeta de la meva feina, però 
s'hem ha quedat la sensació de que 
hauria pogut fer més, suposo que es 
peque no he disposat de molt de 
temps, i crec que algunes activitats 
no han quedat prou completes, o 
almenys no tant com a s'Alzinar.


