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5
ANYS

I ESCRIC

Escolto i parlo

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.

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

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.

Llegeixo i escric

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.

Lectura de paraules

Lectura d’enunciats

Lectura de símbols

Lectura de textos

Escriptura de paraules

Escriptura d’enunciats

Escriptura creativa

Escriptura expressiva

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.

Sílvia Llach

Descobreixo les peces de la llengua

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.

Consciència fonològica (el fonema)

Memorització auditiva

Noms de les lletres

Forma de les lletres

Tipus de lletres

Relació entre sons i lletres

Codificació de les activitats

  Consciència fonològica (fonema)

  Noms de les lletres (lletreig) i tipus de lletres

  Relació entre sons i lletres

  Memorització auditiva



EM FAIG GRAN!
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QUAN ERA PETIT

SONALL

TRICICLE

BIBERÓ

PILOTA

ARA



Què feies servir quan eres petit i què fas servir ara? Relaciona-ho. Després, escriu dues coses que fas servir ara.

ACTIVITAT OPCIONAL: Quins d’aquests elements tens a la teva habitació? Pinta’ls i afegeix-ne un.

CONTEPILOTA TRICICLE

PELUIX COIXÍ



LA CASA QUE VULL
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LA    QUE VULL

QUE LA    LA VEGI

I UNS    AMB FRUIT

QUE ME LA FESTEGIN.

QUE HI DUGUI UN    

 LLUENT DE ROSADA,

 NO MOLT LLUNY DELS   

QUE LA    AMAINEN.

JOAN SALVAT-PAPASSEIT



Escolta un fragment del poema La casa que vull de Joan Salvat-Papasseit i col·loca els adhesius al lloc corresponent. Després, llegiu-lo entre tots. (Adhesius 2)

ACTIVITAT OPCIONAL: Com és la casa que tu voldries? Dibuixa-la!



LES NOSTRES CASES
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Observa les diferents parts de la casa i escriu el nom dels llocs on és el gos. Després, col·loca els adhesius al lloc corresponent. (Adhesius 3)

ACTIVITAT OPCIONAL: Què fa la nena? On ho fa? Relaciona.

AL MENJADOR A LA CUINA AL LAVABO A L’HABITACIÓ



LA MEVA ADREÇA 
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ADRIÀ DOU LLORET 
CARRER PI, NÚMERO 2
17450 HOSTALRIC



Escriu la teva adreça amb l’ajuda dels pares.

Benvolguts pares, 

El vostre fill o filla està descobrint què vol dir llegir 

i què vol dir escriure, i per a què serveix. Per a 

això, us demanem que l’ajudeu a escriure la vostra 

adreça en aquest sobre. Primer en podeu parlar, 

i després li podeu deixar algun sobre en el qual 

consti la vostra adreça. Si vol escriure-la lliurement, 

deixeu-li fer i no us preocupeu dels errors lingüístics 

que cometi, com si prefereix copiar-la. El que 

és important és que comprengui que la llengua 

escrita és necessària perquè un sobre arribi a la 

seva destinació. 



ELS SENYALS DEL ZOO
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NO DONEU MENJAR 
ALS ANIMALS.

NO LLENCEU  
OBJECTES.

NO ES PODEN 
FER FOTOS.



Observa el zoo i fixa’t en els senyals. Col·loca un adhesiu a la frase corresponent. (Adhesius 5)

ACTIVITAT OPCIONAL: Identifica en aquest carrer una farmàcia, un veterinari i un taller de reparació, i escriu el nom dels establiments.

FARMÀCIA TALLER VETERINARI


