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5
ANYS

LLENGUA
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.

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



LA CANÇÓ DEL NOM DE LES LLETRES
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Subratlla amb color vermell les lletres del nom de la Dina i encercla amb color blau les lletres del nom d’en Dani.  
Saps el nom d’aquestes lletres?

ACTIVITAT OPCIONAL: Escriu a la primera bata el nom de la nena i a la segona bata, el nom del nen.

PISTA 1: Cancó El nom de les lletres.

PISTA 2: Dina, Dani.

D
I

N

A

D
A

N
I



QUINS OBJECTES ACABEN AMB EL MATEIX SO?
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Pinta del mateix color les parelles d'objectes que acaben amb el mateix so. 

ACTIVITAT OPCIONAL: Encercla l’últim so de les paraules del mateix color que la seva parella.

PISTA 3: Nas, pala, estel, gos, galleda, 
pal (allargant el so final).



TENS MEMÒRIA?
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Qui ha marcat bé els números del telèfon? Col·loca l'adhesiu. (Adhesius 3)

ACTIVITAT OPCIONAL: Traça un camí que uneixi els nombres seguint l’ordre del nen que ha marcat bé els nombres.

PISTA 4: Dos, sis, nou, tres, dos.
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