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LLENGUA
Escolto i parlo

Llegeixo i escric

Descobreixo les peces de la llengua

Activitats de comprensió oral i d’entreteniment
sobre la llengua, amb propostes de parla
individual i de grup, a partir d’un treball
sistemàtic d’escolta de textos orals que provenen
de situacions de la vida quotidiana.

Activitats per afavorir la comprensió i l’ús de la
lectura i l’escriptura, en situacions comunicatives
contextualitzades, tot respectant les capacitats
metalingüístiques desenvolupades per l’infant.
Amb un llibret de lectures complementàries.

Activitats per descobrir com són els sons de la
llengua (en un treball gradual de consciència
fonològica), com són les lletres de l’alfabet,
i com es relacionen els sons i les lletres. Els
aprenentatges es vehiculen a través de cançons.

Localització i interpretació d’informacions
Seguiment d’instruccions
Interpretació i valoració d’emocions
Interpretació d’arguments
Interpretació de seqüències temporals
Interpretació d’elements espacials
Interpretació de converses
Interpretació de textos literaris
Entreteniments de llengua

Lectura de paraules
Lectura d’enunciats
Lectura de símbols
Lectura de textos
Escriptura de paraules
Escriptura d’enunciats
Escriptura creativa
Escriptura expressiva

Consciència fonològica (el fonema)
Memorització auditiva
Noms de les lletres
Forma de les lletres
Tipus de lletres
Relació entre sons i lletres

Contextos de comunicació de la vida quotidiana
Ús de la llengua per escoltar i parlar sobre
l’espai (descriure), el temps (narrar), els
continguts (informar i conversar), les opinions
(conversar i argumentar) i els textos literaris.

Contextos de comunicació de la vida quotidiana
Ús de la llengua per llegir i escriure sobre l’espai
(descriure), el temps (narrar), els continguts
(informar), les opinions (argumentar) i els textos
literaris.

Codificació de les activitats

ANYS

ESCOLTO
I PARLO

Consciència fonològica (fonema)
Noms de les lletres (lletreig) i tipus de lletres
Relació entre sons i lletres
Memorització auditiva
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Sílvia Llach

A volar! planteja l’adquisició de coneixements i destreses com una conseqüència
natural de l’observació atenta de la realitat, de l’entorn, de la vida quotidiana del nen.
El medi, la llengua, les matemàtiques són presents en cada àmbit i situació
de la vida: comprendre’ls serveix per entendre i descriure el món que ens envolta.
I cal entendre’l per interactuar-hi amb desimboltura i autonomia.

A. 1
A. 2
A. 3
A. 4
A. 5
A. 6

Aquest procés de comprensió es proposa a partir de l’observació, el fer-se preguntes,
imaginar respostes, argumentar-les... En definitiva: observar, raonar, comunicar.

A. 7
A. 8
A. 9

Per fer-ho, el nen necessita que escolteu els seus dubtes i hipòtesis, que investigueu
amb ell i que l’animeu sempre. És així com adquirirà la seguretat i la confiança en ell
mateix que li permetrà emprendre el vol.

A. 10
A. 11
A. 12
A. 13

Per facilitar el punt de trobada, l’oportunitat de compartir amb el nen el seu procés
i endinsar-vos junts en l’aventura del coneixement, A volar! inclou activitats en què
explícitament es requereix la intervenció de la família.

A. 14
A. 15
A. 16
A. 17
A. 18
A. 19
A. 20
A. 21

Activitats acompanyades d’un àudio.

A. 22
A. 23
A. 24

EIX 1. Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada
vegada més autònoma

EIX 2. Aprendre a pensar
i a comunicar

EIX 3. Aprendre a descobrir
i a tenir iniciativa

EIX 4. Aprendre a conviure
i a habitar el món

1. Progressar en
el coneixement
i domini del
seu cos, en el
moviment i la
coordinació,
tot adonant-se
de les seves
possibilitats.

4. Pensar,
crear, elaborar
explicacions
i iniciar-se en
les habilitats
matemàtiques
bàsiques.

6. Observar
i explorar
l’entorn
immediat,
natural i físic,
i participar en
activitats socials
i culturals.

8. Conviure en
la diversitat,
avançant en
la relació amb
els altres i en
la resolució
pacífica de
conflictes.

2. Assolir
progressivament
seguretat
afectiva
i emocional
i anar-se
formant una
imatge positiva
d’ell mateix
i dels altres.

3. Adquirir
progressivament
hàbits bàsics
d’autonomia
en accions
quotidianes,
per actuar
amb seguretat
i eficàcia.

5. Progressar en
la comunicació
i expressió
ajustada als
contextos
i situacions
de comunicació
amb diversos
llenguatges.

7. Mostrar
iniciativa
per afrontar
situacions de la
vida quotidiana,
identificar-ne els
perills, i aprendre
a actuar-hi en
conseqüència.

9. Comportar-se
amb pautes de
convivència que
el portin cap a
una autonomia
personal, cap a
la col·laboració
amb el grup i cap
a la integració
social.

CAPACITATS: 2, 5, 7

1

LA MEVA DISFRESSA DE PLÀTAN

Busca els tres errors de la imatge i assenyala'ls amb un adhesiu. (Adhesius 1)
ACTIVITAT OPCIONAL: Dibuixa la fruita que més t’agrada i la que menys t’agrada.

ÀUDIO 1: La meva disfressa de plàtan.

CAPACITATS : 2, 3, 4, 7

2

TINC ELS MEUS GUSTOS

Encercla les peces de roba que no agraden a la Marta, segons la seva explicació.
ACTIVITAT OPCIONAL: Pinta només les peces de roba, com més t’agradi.

ÀUDIO 2: Tinc els meus gustos.

CAPACITATS : 2, 4, 5, 7

3

CAS RESOLT

1

