
ACTIVITAT 1: Les quatre germanes. 

Ens trobam davant un exercici de comprensió lectora. Es tracta primer de tot d'una activitat on els 

alumnes hauran de relacionar fragments del text amb la imatge corresponent, per determinar el nom 

de cada nina. Després hauran de transferir la informació del text al dibuix, es a dir, pintar seguint les 

dades que ens ofereix el text. Aquesta activitat requereix una lectura molt atenta per part dels 

alumnes, a més, han de ser capaços de reconèixer quina informació és rellevant i quina no, per 

poder completar l'activitat.  

OBJECTIUS 

− Millorar l'atenció i la concentració durant la lectura. 

− Aprendre a detectar informació rellevant d'un text. 

− Treballar vocabulari referent a aspecte físic i vestimenta.  

− Aprendre a consultar fonts per conèixer el significat de diferents paraules.  

− Treballar la recerca al diccionari. 

 

MATERIALS 

− Llapis i colors 

 
PROCEDIMENT 
 
En quant al procediment i a la metodologia que seguirem per realitzar l'activitat podem dir, que 

primer de tot és demanar als nens que llegeixin l'enunciat, per després demanar si l'han entès i 

expliquin el que creuen que han de fer. Si no l'han entès l'explicam. A continuació fem una lectura 

en veu alta del text. Un cop acabada demanarem quina informació creuen que és rellevant per 

identificar a cada nena. Ho comentarem entre tots i els demanarem que facin una lectura individual. 

En aquesta segona lectura hauran de subratllar la informació necessària per fer la identificació. 

Quan hagin acabat poden començar a completar l'activitat. Abans de començar els recordarem que 

aquesta activitat és individual, que poden utilitzar el diccionari per les paraules que no coneixen. A 

partir d'aquí, la nostra intervenció serà puntual, ajudarem a l'alumne que tengui dificultats per trobar 

una paraula, no l'acabi d'entendre, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identifica a cada personatge i acoloreix-los seguint les indicacions que ofereix el text. 
 
Na Laura, n' Aina, na Maria i na Paula són germanes. Les quatre són 
idèntiques. Per diferenciar-les, només ho podem fer a través del 
color del seus cabells i per la seva roba.  
Avui na Laura i n'Aina porten un barret cada una. Na Laura el dur 
de color vermell, ja que li agrada com queda amb els seus cabells 
rossos. N'Aina els té castanys, al igual que na Paula, per això troba  
que li queda millor el barret de color verd, aquest és el seu color 
preferit. Na Paula i na Maria mai porten barret, trobem que no és 
gaire còmode. Els cabells de na Maria són de color negre, són 
iguals que els de la seva mare. Na Paula i n'Aina vesteixen el mateix 
jersei de color verd amb una butxaca al davant, avui la porten plena 
de llepolies, a les quatre els agrada molt menjar-les. A na Maria no 
li agrada  gens el color verd, per això avui ha preferit un jersei de 
color blau amb les mànigues vermelles. Na Laura el porta de color 
rosa amb tres cors vermells. Totes, excepte na Maria, vesteixen texans 
blaus, ella avui els ha triat marrons. Les sabates de les quatre nenes 
són de color negre. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT 2: Descriu el teu personatge. 

Es tracta d'una activitat d'expressió i comprensió oral. Els nens es posaran per parelles i descriuran 

un personatge dibuixat per ells al seu company. 

OBJECTIUS 

− Millorar comprensió i expressió oral en català 

− Treballar el discurs descriptiu. 

MATERIAL 

− Dues fulles per parella. 

− Material per dibuixar. 

PROCEDIMENT 

Els nens es posen per parelles. Cadascun dibuixa un personatge inventat, no pot mostrar-li al seu 

company. Després,  un dels nens començarà a descriure el seu personatge, mentre l'altre va seguint 

les orientacions del company per dibuixar el personatge que va descrivint. Després, es canviaran els 

papers i el nen que dibuixava ara descriurà el seu personatge i l'altre anirà dibuixant. Un cop els dos 

han descrit el seu personatge han de comparar els originals amb les còpies. 

 

 

ACTIVITATS 3: Contes 

OBJECTIUS 

− Treballar l'expressió escrita en català. 

− Aprendre a escriure contes. 

− Conèixer les diferents parts d'un conte. 

MATERIALS 

− Llapis i quadern. 

− Plantilles per passar-ho a net. 

− Bolígraf negre. 

PROCEDIMENT 

− Primer presentarem l'activitat. Quina fórmula seguirem aquest cop per escriure el conte, ja 

que mai serà la mateixa. 

− Recordarem les parts que té un conte entre tots i la informació que cada part ha d’incloure. 

− Cada nen començarà a escriure el seu conte a llapis en el quadern, en brut. Poden aixecar la 

mà per demanar dubtes o paraules que no coneguin en català. Els recordarem que un cop 

acabat d'escriure el conte, l’ha de repassar i llegir en silenci. 

−  La correcció es realitza en el mateix moment en que acaben d'escriure la història. 



− Un cop corregit el passen a net amb bolígraf negre a la plantilla i fan el dibuix. 

− Amb els contes de cada nen es farà un llibre de contes individual. També, triarem un conte 

de cada nen per fer un llibre de contes per l'aula. 

Lectura de contes. 

Aquesta activitat s'ha dut a terme a tot el segon cicle. Així doncs, pel dia del llibre es varen 

seleccionar 3 contes de cada classe i es va elaborar un llibre de contes de segon cicle. Es va 

fotocopiar i varem donar una còpia a cada aula de l'escola. 

Alguns nens varen anar als altres cursos a llegir el contes que ells o els seus companys havien escrit. 

Pels nens d'infantil i primer cicle varem preparar dibuixos per acompanyar la història. 

Fórmules per escriure contes 

− Binomi fantàstic. (Triar dos elements a l'atzar, pensar en un objecte i demanar a un company 

en quin ha pensat ell, etc) 

− Donar un personatges, un objecte i un lloc. 

− Dibuixar a partir d'una imatge. 

− Donar l'inici d'un conte. 

− Fer un conte canviant els personatges d'un conte clàssic, invertint els papers. En aquests cas 

varem llegir un conte (La veritable història del llop ferotge i na Caputxeta) per oferir un 

model del que havien de fer. 

− Donar una sèrie de paraules clau que hauran d'aparèixer en el conte. Unes estaran 

relacionades amb un conte clàssic (àvia, llop, bosc, nina), i una no hi tendrà res a veure 

(helicòpter). 

 

 

ACTIVITAT 4:   LECTURA 

OBJECTIUS 

− Treballar la comprensió de diferents tipus de textos. 

− Millorar la pronúncia i la fluïdesa durant la lectura.  

− Aprendre nou vocabulari. 

− Aprendre a formular preguntes. 

MATERIAL 

− Diferents tipus de textos (contes, notícies, descripcions, textos instructius, etc) 

− Llapis 

− Fulls 

 



PROCEDIMENT 

− Comencen comentant el títol i els dibuixos o fotografies. Que ens suggereixen? Què 

esperam del text? 

− Cada nen fa lectura individual i subratlla les paraules que no coneix. 

− Comenten les paraules desconegudes. Intentam que coneguin el significat pel context o bé 

que les defineixin els altres companys.  

− La mestre llegeix el text o bé un bocí, per tal d'oferir un model de lectura. 

− Després cada nen llegirà en veu alta per torns. Al llarg de la lectura podem anar fent 

explicacions, preguntes, creant expectatives, etc. 

− Un cop acabada la lectura cada nen escriurà dues preguntes sobre el text. Després triarà a un 

company a qui se li farà la pregunta. Aquest haurà de contestar, si no sap la resposta pot 

contestar un altre. 

 


