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RESUM 

 

La lectura i la escriptura és l’eix central d’aprenentatge d’educació infantil. En 

aquest treball es farà una recerca i síntesi d’informació respecte diferents postures  i 

investigacions de grans autors com Bravo, Cárdenas, Jiménez, Ortiz, Medina, entre 

d’altres, per defensar un aspecte clau d’aquest aprenentatge; la consciència fonològica.  

 

En aquest treball que presento, intentaré demostrar la importància de millorar 

aquesta habilitat des de les primeres edats, per a un bon rendiment i millora en 

l'obtenció lectora i d’escriptura. També s’exposa com es pot dur a terme el 

desenvolupament de la consciència fonològica i pautes d’actuació per facilitar el treball 

docent.  

 

A més presentaré una programació per entrenar la consciència fonològica a 

partir dels tres nivells en la qual està dividida; consciència sil·làbica, consciència 

intrasil·làbica i la consciència fonèmica.  És una proposta anual pràctica d’intervenció 

educativa composta per activitats i/o jocs seqüenciades per dificultat, temporalització de 

les activitats i graelles d’avaluació. Aquesta programació està dissenyada per ser 

desenvolupada a 3r d’educació infantil, és a dir, per nins de 5 anys.  

 

ABSTRACT  

 

 Writing and reading is the main point of learning in children’s education. In this 

essay we will look up for and summarise information from different studies and 

research essays of known authors as Bravo, Cárdenas, Jiménez, Ortiz, Medina, among 

others, in order to defend a key aspect of this learning the phonological awareness.  

 

 In this essay I present, I will try to make the importance of improving this ability 

from early ages, as to achieve a good performance and improvement in writing and 

reading skills, evident.  

 

 Furthermore, I will present a courseware to train the phonological awareness in 

the three levels it is divided; that is, syllabic, intra-syllabic and phonemic awareness. It 

is an annual practise proposal of educational intervention composed of activities and/or 

games of different difficulty levels, timing of activities and evaluation charts. This 
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courseware is designed to be implemented in the third course of children’s education, 

that is, for five years old kids.  
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BLOC 1 

1. INTRODUCCIÓ 

El Treball de Fi de Grau (TFG) es realitza per concloure amb els estudis de Grau de 

Magisteri d'Educació Primària i integrar en ell els coneixements i competències 

adquirits al llarg d'aquesta titulació.  

 

A les següents pàgines tractarem de fer una revisió teòrica sobre la consciència 

fonològica i fer una programació d’activitats per a l’etapa d’Educació Infantil. 

 

El treball està separat en tres Bloc. En el primer Bloc trobem el marc teòric sobre la 

consciència fonològica, en el segon bloc hi apareix una programació anual de 

consciència fonològica dividida per trimestres, finalment, en el tercer bloc hi ha les 

conclusions, referències bibliogràfiques i annexes.  

 

Cal dir que l’elecció del tema fou bastant complicada, primerament volia realitzar el 

treball sobre l’estimulació primerenca i el desenvolupament del llenguatge però degut a 

la seva dificultat de síntesi no es va dur a terme. Després vaig plantejar fer un treball 

sobre la detecció i prevenció de dificultats del llenguatge però també era un tema molt 

ampli i difícil de palpar (degut a la manca d’experiència), finalment vaig escollir aquest 

tema, la consciència fonològica, ja que és una habilitat molt important a treballar a les 

aules. La recerca d’informació ha estat fàcil. Però m’ha resultat difícil classificar i 

seleccionar el contingut teòric.  

 

2. OBJECTIUS  

- Remarcar la importància de la consciència fonològica en el desenvolupament de 

la llengua escrita i la llengua oral  

- Diferenciar i classificar els diferents nivells i components de la consciència 

fonològica.  

- Dissenyar activitats adaptades als nivells de consciència fonològica. 
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3. FONAMENTACIÓ TEÒRICA  

La consciència fonològica serà l’eix central del marc teòric. Com bé indica el nom 

del treball, aquest consisteix amb el disseny d’activitats o de tallers de consciència 

fonològica per nins d’educació infantil i inclús per dur a terme en el primer cicle de 

primària, per tant, la part teòrica reflectirà els aspectes més importants d’aquesta 

habilitat lingüística. Així doncs, per començar aquest treball és necessari saber el 

significat d’aquest concepte. A continuació es citaran una sèrie de definicions amb els 

seus pertinents autors.  

 

3.1 Definició de consciència fonològica  

La consciència fonològica és l'habilitat cognitiva que permet identificar i manipular 

els segments de la paraula parlada, és a dir, els grafemes i els fonemes que la 

constitueixen (Perez i González, 2004), per aquesta raó la defineix com una habilitat 

que té el nen per manipular explícitament els grafemes de la paraula, en prendre 

consciència que aquestes es poden manipular i que estan formades per unitats 

lingüístiques més bàsiques. 

 

Calero i Pérez (1993) recullen el concepte de consciència fonològica de 

Cunningham (1988), definida com a “habilitat per examinar el llenguatge, 

independentment del seu significat i manipular els elements que ho componen”. (p.42)  

 

Segons Defior (1996), la consciència fonològica “forma part de la consciència 

metalingüística o capacitat per reflexionar sobre la pròpia llengua, fora de les seves 

funcions comunicatives. Ha estat definida com la capacitat de ser conscient de les 

unitats en què pot dividir-se la parla.” (p. 50-51)  

 

Domínguez i Barri (1997) defineixen la consciència fonològica com “un aspecte de 

la consciència metalingüística que es refereix al plànol fònic del llenguatge”. Dins ella 

“es comprèn la consciència sobre les diferents unitats fòniques (fonemes, síl·labes, 

unitats subsil·làbiques) així com diferents graus de consciència segons sigui la tasca que 

s'efectua o demanda.” (p. 42)  
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Signorini (1998) indica que la consciència fonològica “forma part dels coneixements 

metalingüístics definits com la capacitat de reflexió i manipulació del llenguatge en els 

seus diferents nivells: fonològic, sintàctic, lèxic, semàntic, textual i pragmàtic.” (p. 2).  

A partir d'això, la defineix com “l'habilitat metalingüística de reflexionar i 

manipular els trets estructurals de la parla, que es desenvolupa de forma separada i més 

tardanament que les habilitats lingüístiques bàsiques de produir i percebre la parla.” 

(p.2) . 

 

Bravo (2002) conclou que per consciència fonològica entén, d'una banda, “la presa 

de consciència dels components fonètics del llenguatge oral” i per un altre, “l'adquisició 

de diversos processos que es poden efectuar sobre el llenguatge oral.”  

 

Finalment, Palacios (2008) exposa que la consciència fonològica “es refereix a 

l'habilitat per reflexionar conscientment sobre els segments fonològics del llenguatge 

oral, és a dir, es refereix a la presa de consciència de qualsevol unitat fonològica del 

llenguatge parlat (síl·labes, fonemes, etc.).” 

 

 

3.1.1 Desenvolupament de la consciència fonològica  

La consciència fonològica serveix com una altra estratègia pràctica per desenvolupar 

el llenguatge oral i dins d'aquest, el llenguatge receptiu, que permet comprendre i 

adquirir el significat de les paraules per poder anar formant oracions amb sentit.  

 

La consciència fonològica i lèxica permet la percepció i discriminació auditiva de 

les paraules, oracions i frases; la memòria auditiva i la comprensió del significat del 

llenguatge que s'escolta per donar respostes adequades. La consciència fonològica és 

l'habilitat per diferenciar els sons i poder jugar amb ells, amb el seu desenvolupament 

s'espera que els nins/es tinguin consciència dels sons que formen les paraules, els aïllin, 

els manipulin per formar altres paraules. Els exercicis que es proposen són 

exclusivament orals. 

 

Sobre el desenvolupament de la consciència fonològica, Jiménez i Ortiz (1995) en el 

seu llibre “Consciència Fonològica i aprenentatge de la lectura”. Sosté que hi ha autors 

que assenyalen que l'aparició de la consciència fonològica té lloc al voltant dels 4- 5 
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anys, mentre que uns altres la situen en 6-7 anys. Aquestes discrepàncies obeeixen als 

diferents nivells de consciència fonològica que els autors consideren. Molts dels estudis 

han demostrat que la consciència sil·làbica precedeix a la consciència fonèmica.  

 

Els treballs de Liberman i col. (1977; citat per Jiménez i Ortiz, 1995) demostren que 

explicar síl·labes és més fàcil que explicar fonemes ja que la síl·laba és la unitat bàsica 

d'articulació. No obstant això, la consciència dels fonemes és una mica més difícil atès 

que apareixen coarticulacions en les paraules.  

 

Treiman (1985; citat per Jiménez i Ortiz 1995) ha suggerit l'existència d'etapes 

intermèdies entre el coneixement de síl·labes i el coneixement de fonemes. Segons això, 

hi hauria una etapa en el desenvolupament en la qual els nens estan preparats per dividir 

síl·labes en “onsets” i rimes, és a dir dividir les paraules en unitats intrasil·làbiques, 

però difícils a descompondre-les en fonemes.  

 

Existeixen diverses controvèrsies respecte si la consciència fonològica és un requisit 

necessari per a l'adquisició lectora o si es desenvolupa com a resultat de l'experiència 

lectora. Per a això existeixen tres postures que a continuació esmentarem:  

 

 Els que defensen la hipòtesi que la consciència fonològica és un factor causal 

de la lectura, és representada pel Grup d'Oxford els qui postulen que la 

consciència fonològica facilita l'adquisició de la lectura però a més és un 

requisit necessari per iniciar-se en l'aprenentatge de la lectura i escriptura. 

Segons Jiménez i Ortiz (1995) en les primeres etapes de l'aprenentatge lector 

es requereix establir correspondències entre grafemes i fonemes, és a dir, ser 

capaç de segmentar i prendre consciència de les unitats que constitueixen el 

llenguatge oral.  

 

També ens diu que per aprendre a llegir en un sistema alfabètic s'ha de descobrir 

quin so correspon a cada lletra o grup de lletres el que permetrà als nous lectors 

identificar paraules no familiars (pseudoparaules). 
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Perfetti i Hogaboam 1975, citats per Jiménez i Ortiz 1995, han demostrat que les 

tasques que millor diferencien als bons i mals lectors són la velocitat i precisió 

d’anomenar pseudoparaules.  

 

 Els que consideren a la consciència fonèmica com a conseqüència de la 

lectura recolzen la correspondència grafema – fonema que es descobreix 

quan s'aprèn l'alfabet. Aquest descobriment permet la presa de consciència 

dels segments del parla, és a dir, que són les lletres les que ens facilita la 

consciència del les unitats fonològiques. A més s'han trobat que diferents 

grups de subjectes que no tenen experiència lectora en sistemes alfabètics 

presenten menys consciència fonològica que els lectors alfabètics.  

 

Altres recerques que estudien l'entrenament en lectura sobre la consciència 

fonològica esmenten que l'entrenar algun aspecte de la lectura, la consciència 

fonològica millora, per aquest motiu es conclou que la consciència fonològica és una 

conseqüència de la lectura.  

 

- Respecte la relació bidireccional entre consciència fonològica i lectura Wagner, 

Torgesen i Rashotte (1994) citat per Jiménez i Ortiz (1995) defensen l'existència 

fonològica i lectura. Abans d'iniciar l'aprenentatge de la lectura els nins han 

d'haver aconseguit algun nivell mínim de consciència fonològica per adquirir 

habilitats lectores bàsiques. Aquestes habilitats al seu moment proporcionarien 

la base per realitzar tasques fonològiques més complexes. Aquesta habilitat 

fonològica facilita el progrés en lectura.  

 

Jiménez i Ortiz (1995) ens diuen en resum que la hipòtesi bidireccional considera 

que la consciència fonològica pot ser tant causa com efecte de la lectura, en funció de la 

unitat fonològica i la consciència intrasil·làbica són una causa de la lectura, mentre que 

la consciència fonèmica és una conseqüència de la instrucció lectora. 

 

Per altre banda, Bravo (2002) argumenta que “els processos que conformen la 

consciència fonològica tenen diferents graus de complexitat psicolingüística.”  

Primerament apareix la sensibilitat als fonemes del llenguatge oral i, posteriorment, 

apareix l'habilitat per segmentar paraules oralment. D'aquesta manera, proposa una 
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seqüència pedagògica per desenvolupar la consciència fonològica tenint com a objectiu 

ensenyar a llegir:  

- Entrenar la consciència fonològica a nivell del fonema: ritme, segmentació, 

categorització de sons i identificació. Això implicarà, juntament amb els 

mètodes d'ensenyament, el domini dels fonemes que formen el llenguatge escrit.  

- Treballar en l'aïllament de fonemes. “L'ensenyament dels fonemes fa que els 

nins prenguin major consciència que les paraules escrites estan estructurades 

cognitivament en segments corresponents al llenguatge oral i per aquesta via es 

poden descodificar.”  

- Treballar la representació de l'estructura interna de les síl·labes (segmentar-les i 

ordenar els fonemes).  

 

Defior (1996) exposa alguns suggeriments per desenvolupar les habilitats 

fonològiques, i aquestes són les següents:  

- No utilitzar un vocabulari tècnic (síl·laba, fonema…)  

- Realitzar els tipus de tasques en funció de la seva dificultat i tenint en compte 

l'edat dels nins.  

- Augmentar la dificultat de les tasques progressivament. 

- Utilitzar correccions de retroalimentació immediates.  

- La utilització de materials de suport (làmines, fitxes, lletres…) facilita la 

realització de la tasca. Aquests suports se suprimiran a mesura que els nins vagin 

dominant la tasca. 

- Per motivar als nens i mantenir la seva atenció, és necessària la utilització de 

recursos lúdics. 

 

3.1.2 Nivells de consciència fonològica 

Jiménez i Ortiz (citat en Ramos i Quadrat, 2006), aporta una síntesi de com es 

desenvolupa el coneixement fonològic. Segons aquests autors, la primera explicació 

considera que el coneixement és part integral del procés de l'adquisició del llenguatge 

oral, i es desenvolupa al mateix temps que aquest. Els partidaris d'aquesta explicació 

(Clark i Marshall, 1979; i Anderson i Morton, 1978), es basen en l'existència dels 

mecanismes de detecció d'errors que controlen els resultats de la parla a edats 

primerenques.  
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Palacios (2008) explica que existeixen dues interpretacions en relació als nivells de 

la consciència fonològica. D'una banda proposa que els nivells “s'estableixen depenent 

de la dificultat de les tasques plantejades”, i per un altre, planteja que “la consciència 

fonològica no és una entitat homogènia perquè es refereix a la consciència de diferents 

unitats lingüístiques, per això es permet parlar de nivells de consciència fonològica.”  

 

També podem incloure a Domínguez i Clement (1993), que argumenten que “la 

dificultat de les tasques que mesuren el coneixement fonològic depèn del nivell 

lingüístic de la unitat de la paraula que es vulgui treballar” (p.173), i divideixen els 

nivells en: 

- Rima: és la “manipulació de segments menys conscient i deliberada que altres 

nivells.” (p.173) 

- Síl·laba: és el segon nivell més complex, ja que “els nins poden recolzar-se en 

unitats articulatòries naturals” (p.174) i és més assequible que el coneixement 

dels fonemes.  

- Fonemes: és el nivell més complex i requereix un ensenyament específic, ja que 

no sorgeix espontàniament. Per aquest motiu “hem d'ajudar als nins a través d'un 

ensenyament explícit a descobrir l'estructura segmental de la paraula, pròpia dels 

sistemes d'escriptura alfabètics.” (p.174)  

 

Palacios (2008), divideix la consciència fonològica en tres nivells:  

- Consciència sil·làbica: és l'habilitat per segmentar, identificar o manipular 

conscientment les síl·labes que componen una paraula.  

- Consciència intrasil·làbica: és l'habilitat per segmentar les síl·labes en els seus 

components; onset i rima. L’onset és la part de la síl·laba constituïda per la 

consonant o bloc de consonants inicials. L'altra part de la síl·laba és la rima, 

formada per la vocal i consonant següents. 

- Consciència fonèmica: és l'habilitat metalingüística que implica la comprensió 

que les paraules parlades estan construïdes per unitats sonores discretes, que són 

els fonemes.  

 

Fent referència a aquesta última interpretació, incloem a Defior (1996), que afirma 

que la consciència fonològica englobaria altres tres tipus de consciències:  
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- Consciència lexical: habilitats d'identificar i manipular de forma deliberada les 

paraules que componen les frases. 

- Consciència sil·làbica: les síl·labes de les paraules.  

- Consciència fonèmica: manipulació de les unitats més petites del parla, els 

fonemes. (p.51)  

 

3.1.3 Components de la consciència fonològica  

Referent als processos que componen la consciència fonològica, Defior (citat a 

Bravo, 2002) distingeix quinze processos diferents, que van des de reconèixer quina 

paraula és més llarga, fins a invertir síl·labes o inventar escriptura.  

 

Carrillo (citat a Bravo, 2002), per la seva banda, els agrupa en dos components 

principals: la sensibilitat a les semblances fonològiques (rimes) i la consciència 

segmental. La primera d'elles antecedeix l'aprenentatge convencional de la lectura; en 

canvi, la segona es desenvolupa de manera concomitant amb aquest aprenentatge. 

 

Per altre banda, també considera que hi hauria dues formes de consciència 

fonològica: una holística i una altra analítica, que poden diferenciar-se empíricament.  

La primera seria independent de l'aprenentatge lector, i consisteix en la sensibilitat a les 

semblances entre fonemes, la qual cosa els nins desenvolupen abans d'arribar al primer 

any; en canvi, la segona està estretament relacionada amb l'aprenentatge de la 

descodificació. Expressa que “el fet que les majors diferències entre pre-lectors i lectors 

primerencs ocorren en tasques que impliquen la detecció i aïllament de segments, 

suggereix que l'adquisició de les habilitats segmentals bàsiques és la forma crítica del 

desenvolupament fonològic al començament de l'adquisició de la lectura” (Carrillo, 

1994, citat a Bravo 2002). En altres paraules, el desenvolupament del procés de 

segmentació dels fonemes es va desenvolupant juntament amb l'aprenentatge de la 

descodificació de les lletres i paraules, la qual cosa habitualment succeeix com a 

conseqüència del procés d'ensenyar a llegir.  

 

Una recerca factorial de Hoien, Lundberg, Stanovich i Bjaalid (citat a Bravo, 2002), 

en nins amb i sense experiència lectora, va mostrar que en la consciència fonològica hi 

hauria tres components bàsics: un factor fonema, un factor síl·laba i un factor ritme. 

D'aquests tres factors, el que va tenir major pes sobre l'aprenentatge lector va ser el 
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factor fonema, que en aquesta recerca va estar format per proves de reconeixement i 

omissió de fonemes inicials i finals de les paraules, explicar els fonemes i integrar 

fonemes aïllats en la pronunciació d'una paraula.  

 

   

3.1.4 Processos que conformen la consciència fonològica 

Respecte a quins són els processos operacionals més propers per a l'aprenentatge de 

la lectura, s'ha vist que els processos que conformen la consciència fonològica tenen 

diferents graus de complexitat psicolingüística. Els nins més petits tenen una sensibilitat 

als fonemes del llenguatge oral, que s'expressa en la identificació de diferències entre 

paraules escoltades o en el reconeixement de paraules rimades. Posteriorment es 

desenvolupen altres processos de major complexitat psicolingüística, tals com l'habilitat 

per segmentar paraules oralment, o per formar els seus fonemes.  

 

Els primers processos requereixen, tan sols, certa agudesa perceptiva fonològica i 

normalitat en el desenvolupament del llenguatge per establir semblances i diferències 

entre paraules escoltades.   

 

Carrillo (2002), també opina que la consciència segmental, és a dir, aquella que es 

reflecteix en tasques de dividir les paraules en segments o ometre segments, garanteix 

l'èxit en la lectura. Agrega que “tots els nins que van ser capaços de desenvolupar la 

consciència segmental van ser capaços de llegir”.  

 

D'altra banda, O’Connor, Jenkins i Slocum (citat a Bravo, 2002), van trobar que els 

processos fonològics que van tenir major transferència per millorar la lectura inicial, en 

nins amb retard d’educació infantil, va ser segmentar i integrar fonemes. El 

reconeixement del fonema inicial va formar part de l'avaluació d'aquests processos.  

 

Hernández-Valle i Jiménez (2002), també van trobar, en nens de segon i de tercer 

any amb retard lector, que l’exercitació en síntesi i segmentació de fonemes millora 

significativament els processos de descodificació. Consideren que l’exercitació de la 

consciència fonològica facilita la comprensió de les relacions entre fonemes i grafemes, 

abans de l'ensenyament del codi alfabètic, permetent un millor aprofitament de 

l'ensenyament de la lectura.  
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Aquest procés d'aproximació entre consciència fonològica i lectura no és uniforme 

per a tots els nins, sinó que variaria segons altres condicions del llindar de 

desenvolupament psicolingüístic i cognitiu de cadascun i de les estratègies 

d'ensenyament que rebin. La recerca efectuada per Brady, Fowler, Stone i Winbury 

(2002), en nins de d’educació infantil, proposa una seqüència pedagògica en tres fases 

per desenvolupar la consciència fonèmica tenint com a objectiu ensenyar a llegir: 

 

- Entrenar la consciència fonològica a nivell del fonema (ritme, segmentació, 

categorització de sons i identificació). 

- Treball en l'aïllament de fonemes. 

- Treballar la representació de l'estructura interna de les síl·labes (segmentar-les i 

ordenar els fonemes). Aquest programa va implicar un millor desenvolupament 

de les habilitats fonològiques en el grup experimental, tenint com a 

conseqüència millor lectura en el primer any.  

 

Com a conseqüència de les recerques esmentades, és possible plantejar que el nivell 

de desenvolupament de la consciència fonològica, juntament amb determinar un llindar 

per aprendre a llegir, contribueix a indicar el major grau d'aproximació que tingui un nin 

per a aquest aprenentatge inicial. Es pot considerar una zona d'aproximació màxima 

entre el desenvolupament cognitiu infantil i les estratègies d'ensenyament de la lectura.  

 

3.2 Dificultats en el processament fonològic  

Domínguez i Cuetos (1992) van estudiar quin dels dos procediments de lectura era 

el responsable de les diferències entre lectors normals i lectors retardats usant la tasca de 

decisió lèxica. Ells van trobar que la causa de les dificultats experimentades pels lectors 

retardats semblava residir en el procediment de descodificació grafema-fonema.  

 

Així mateix, Jiménez i Ortiz (1995) van trobar que els lectors retardats tenien major 

dificultat en el processament lèxic, el qual estava influenciat, al seu torn, per unes 

pobres habilitats fonològiques.  

Més recentment es van estudiar el desenvolupament de les habilitats lectores en nins 

que presenten dislèxies. En la primera avaluació, aquests nins van tenir pitjor resultats 

en les proves de lectura, escriptura i processament fonològic que els lectors normals de 

la seva mateixa edat cronològica, però el seu rendiment va ser qualitativament similar al 
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del seu grup control de lectors normals més joves. Se'ls va tornar a avaluar després de 

dos anys i es va trobar que els nens que presentaven aquesta dificultat van progressar 

molt poc en comparació del seu grup control de nens més joves, mostrant dificultats 

específiques en la lectura de pseudoparaules i repetició verbal i, a més, presentaven un 

major nombre d'errors fonològics. Davant aquests resultats, els autors suggereixen que, 

amb el temps, els nens que presenten dislèxia consoliden més el seu dèficit fonològic i 

aquest compromet el desenvolupament de l'habilitat lectora. 

 

3.3 Etapes en el reconeixement de les paraules  

Segons Cuetos (1996), el reconeixement de paraules és el procés clau de la lectura. 

És de fet el que més temps d'aprenentatge requereix i en el qual es produeixen els 

principals trastorns de lectura. L'objectiu bàsic a aconseguir quan es treballa aquest 

procés és el de desenvolupar les rutes visuals i fonològiques. A mesura que els nens van 

coneixent les regles de conversió grafema-fonema poden anar fent ús de la ruta 

fonològica.  

 

Al mateix temps el fet de trobar-se amb paraules que es repeteixen una vegada i una 

altra possibilita que vagin formant representacions lèxiques per a aquestes paraules.  

 

A partir de la recerca educativa sobre com els nins aprenen a llegir i a escriure les 

primeres paraules, s'identifiquen una sèrie de seqüències o estadis. En una primera etapa 

els nins reconeixen les paraules escrites sense mediació fonològica; és a dir, es 

reconeixen paraules de forma logogràfica com si es tractés d'un dibuix. En una segona 

etapa, denominada alfabètica, s'utilitzen estratègies de descodificació fonològica en la 

qual els alumnes transformen els signes gràfics en sons, o els sons en signes gràfics, 

mitjançant l'ús de les regles de conversió grafema-fonema (en el cas de la lectura) i de 

fonema-grafema (en el d'escriptura). I finalment, existeix una tercera etapa, que tant en 

la lectura com en l'escriptura, és denominada ortogràfica, en la qual un alumne ha 

desenvolupat estratègies de reconeixement directe de les paraules i automatitza els 

processos de descodificació.  

 

Domínguez i Barri (1997) fan referència a Frith (1989), que proposa tres fases o 

estratègies evolutives en relació a l'aprenentatge de la lectura:  
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- Fase logogràfica: el nen és capaç de reconèixer visualment les paraules, 

reconeixent de manera global algunes paraules que li són familiars. Segons 

exposa Rubén (2012), “aquest període no constitueix un avanç notable en la 

lectura, atès que no es desenvolupa una veritable estratègia per al processament 

de textos” (p. 10), però és important per preparar al nen en el reconeixement de 

l'estructura visual i ortogràfica del text. 

 

-  Fase alfabètica: el nen “aprèn el valor sonor de les lletres, és capaç d'aïllar els 

fonemes de les paraules, i pot relacionar-ho” (Domínguez i Barri, 1997, p. 60). 

En aquesta fase és fonamental adquirir la consciència fonològica, la qual cosa li 

permet al nen llegir i escriure gran nombre de paraules a partir d'un nombre molt 

reduït de símbols gràfics. Rubén (2012) explica que “el trànsit entre l'etapa 

logogràfica i alfabètica està condicionat pel desenvolupament de la consciència 

fonològica; i que a partir del reconeixement del text com a llenguatge en codi, el 

nin desenvolupa una estructura cognitiva central” (p. 13) que li permetrà 

assimilar un nivell de representació específic (escriptura), amb un altre més 

elevat (discurs). 

 

D'aquesta manera l'autor afirma que “la lectura alfabètica pot desenvolupar-se en 

paral·lel amb l'estratègia logogràfica, implicant en cada cas, formes diferents de 

reconeixement de paraules.” (p. 14)  

 

-  Fase ortogràfica: l'element imprescindible és l'estructura de les paraules, i 

“capacita al lector per reconèixer instantàniament els morfemes (paraules o parts 

de paraules)” (Domínguez i Barri, 1997, p. 60). “L'atenció del lector se centra a 

atribuir significat al que llegeix. És a dir, l'atenció no està en la descodificació 

sinó en la comprensió.”  

 

Sánchez (2010) exposa els processos que intervenen en la lectura, i són els següents:  

- Processament perceptiu: és extreure i identificar els signes gràfics escrits. 

- Processament lèxic: és accedir al significat i pronunciació de les paraules que ja 

s'han identificat.  

- Processament sintàctic: després de reconèixer les paraules, el lector ha d'establir 

una relació entre elles.  
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- Processament semàntic: elaborar una representació mental dels diferents 

elements de l'oració.  

- Processament del text: va més enllà d'entendre el significat de les paraules. El 

lector ha d'entendre com l'autor ha organitzat el text i ha estructurat les idees. 

 

Aquests models deixen veure el pes que posseeix la consciència fonològica a 

l'aprenentatge de la lectura, ja que la consciència fonològica és un component 

essencial per a la descodificació de les paraules, i permet arribar a una bona 

comprensió lectora.  

 

3.3.1 Etapes de l'escriptura 

Fuentes (2004) defineix que escriure és “el procés mitjançant el qual es produeix el 

text escrit”. (p. 22) Això implica pensar en el receptor, en el missatge, la manera en què 

vol manifestar-se qui escriu… “Es tracta de donar forma d'escrit i reajustar totes les 

variables per aconseguir un text escrit portador del significat desitjat per l'autor”. (p. 

22)  

 

Domínguez i Barri (1997), fent referència a Scardamalia i Bereiter (1992), 

distingeixen dos models dels processos de composició, que són els següents: 

 

- Model de composició immadura: model a dir el coneixement, en el qual a partir 

del que s'ha demanat que escrigui, l'escriptor basant-se en el tòpic i el gènere, 

posa en funcionament conceptes associats en la memòria. D'aquesta manera no 

necessita elaborar plans i passa directament del pensar en dir. Els nens 

(escriptors immadurs) utilitzen aquest model a causa que tenen dificultats en el 

coneixement i en les habilitats d'escriptura, i “recorren a buscar la solució menys 

costosa al problema d'escriure.” (p. 59).  

- Model de composició madura: model a transformar el coneixement. Conté al 

model anterior i ho integra en una sèrie de processos més complexos. La 

informació recuperada ha d'adaptar-se al tòpic, al gènere i a l'anàlisi que 

l'escriptor realitza de les característiques del discurs. Per aconseguir aquest 

model és necessària la reconstrucció de l'estructura cognitiva, i requereix de la 

intervenció educativa.  

 



19 

 

Fuentes (2004) fent referència a Ferreiro i Teberosky (1979), realitza una descripció 

evolutiva del desenvolupament de l'escriptura en el nen, i diferència cinc nivells:  

- Primer nivell: escriure com a reproducció dels trets de l'escriptura adulta. És 

l'etapa de l'escriptura indiferenciada, en la qual el nin realitza petits cercles, pals, 

ganxos i altres formes no icòniques. Es denomina així perquè l'adult no 

diferencia el dibuix de l'escriptura encara que el nen sí sigui capaç de fer-ho.  

 

- Segon nivell: escriure com a producció formalment regulada per crear 

escriptures diferenciades. El nen realitza formes gràfiques diferents per a les 

diferents paraules que escriu. Per a això, elabora les següents hipòtesis de 

funcionament del codi:  

• Hipòtesi de quantitat: considera que ha d'haver-hi una quantitat mínima 

de caràcters perquè digui alguna cosa.  

• Hipòtesi de varietat interna: ha d'haver-hi variació en el repertori de 

caràcters, perquè moltes lletres iguals no diuen res.  

• Hipòtesi de varietat externa: ha d'haver-hi diferències objectives entre 

escriptures que diguin coses diferents.  

 

- Tercer nivell: escriure com a producció controlada per la segmentació sil·làbica 

de la paraula. Comença quan els nens descobreixen algun tipus de relació entre 

l'escriptura i la paraula sonora. Les hipòtesis que utilitza en aquest nivell són:  

 

• Síl·laba quantitativa: a cada part que reconeix oralment (generalment 

síl·labes) li fa correspondre una representació gràfica (lletres o 

pseudolletres), sense que tingui un valor convencional.  

• Síl·laba qualitativa: afegeixen a la hipòtesi anterior el valor convencional 

de les grafies. És a dir, a cada síl·laba li correspon una grafia i aquesta 

grafia correspon al so convencional de la consonant o de la vocal 

d'aquesta síl·laba.  

 

- Quart nivell: escriure com a producció controlada per la segmentació sil·làbic-

alfabètica de la paraula. s'utilitzen la forma sil·làbica i l'alfabètica per fer 

correspondre els sons i les grafies. Comencen a escriure més d'una grafia per a 
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cada síl·laba, i poden aparèixer paraules escrites completes al costat d'unes altres 

que estan escrites amb la hipòtesi sil·làbica.  

 

- Cinquè nivell: escriure com a producció controlada per la segmentació alfabètic- 

exhaustiva de la paraula. El nen realitza un anàlisi alfabètic estricta establint 

totes les correspondències entre sons i grafies, encara que pot tenir problemes 

amb les síl·labes inverses, travades i complexes.  

 

Els processos cognitius que són necessaris en l'escriptura, segons Sánchez (2010) 

són els següents:  

- Elaboració del missatge: és un procés de major complexitat cognitiva. 

- Redacció: organitzar i transformar idees escrivint el text.  

- Revisió: analitzar el que ja s'ha planificat i escrit.  

 

3.4 Consciència fonològica i el llenguatge 

En el desenvolupament del llenguatge trobem una sèrie de variables que marcaran 

l'existència d'un desenvolupament normalitzat o de determinades alteracions a nivell de 

llenguatge, comunicació i parla. A més, per aconseguir un major èxit en l'adquisició del 

llenguatge és necessari el desenvolupament de determinades pautes prèvies, entre les 

quals es troba la consciència fonològica.  

 

Per això, en aquest apartat analitzarem tant la relació existent entre la consciència 

fonològica i el llenguatge, oral i escrit, com les possibles repercussions en l'èxit de la 

seva adquisició.  

 

3.4.1 Consciència fonològica i el llenguatge oral  

Quan els nins i nines comencen l'Educació Infantil els mestres no coneixem el punt 

de partida d'aquests alumnes. La parla del nin/a pot ajudar a apropar-nos al mateix. 

L'escola és un ambient que afavoreix la socialització i establiment de relacions socials, 

així com l'òptim desenvolupament maduratiu. Per tant, ens podem trobar en un moment 

ideal per facilitar l'adquisició del llenguatge, fomentar l'expressió i evitar o contrarestar 

determinades alteracions.  
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En moltes ocasions els alumnes d'Educació Infantil poden presentar dificultats en el 

desenvolupament normal del llenguatge, i en alguns casos s'ha observat que aquestes 

nines i nins tenen posteriors problemes en l'aproximació al llenguatge escrit, a causa que 

mostren un menor rendiment que els nins/es que tenen un desenvolupament normal del 

llenguatge. A més s'ha comprovat que aquests alumnes posseeixen un pobre 

desenvolupament de la consciència fonològica, la qual cosa es manifesta en dificultats 

per identificar i manipular les unitats mínimes que formen el llenguatge oral. (Cárdenas, 

Espinosa, González, Hermosilla i Tàpia, 2004) 

 

Cárdenas (2004) exposa que al segle XXI, l’ interès per les dificultats d'aprenentatge 

va evolucionar notablement, i es va ressaltar la relació entre el desenvolupament del 

llenguatge, l'aprenentatge escolar i els trastorns del mateix. Com ha succeït amb 

l'explicació de molts dels aspectes de la vida humana, la patologia o desviació de la 

norma ha permès explicar la fisiologia. Aquests estudis anomenen a autors com Orton 

(1937) que trobava en els nins amb problemes de lectura, deficiències de parla que 

anaven de subtils a molt greus; alguns quequejaven i trobaven difícil aprendre llengües 

estrangeres.  

 

A Singorini (1998) trobem referències a nombroses recerques que des de la 

pedagogia i la psicolingüística van discutir la influència que el desenvolupament del 

llenguatge (Goodman, 1982, Goodman, 1979), especialment l'aspectefFonològic 

(Liberman, 1988) i les habilitats metalingüístiques exerceixen alhora d'aprendre a llegir 

i escriure. Mejía i Eslava, (2008) afirmen que es va mostrar la influència que la 

lectoescriptura exerceix en el desenvolupament de millors habilitats lingüístiques i 

metalingüístiques.  

 

En resum, podem afirmar que la consciència fonològica té com a punt de partida 

l'expressió oral, i que s'ha comprovat, en nombrosos estudis que molts nins/es que 

presenten problemes del llenguatge, tenen després problemes per llegir i escriure. Per 

aquest motiu sembla convenient treballar la consciència fonològica a l'aula d'Infantil 

posat que pot ajudar-nos a prevenir possibles dificultats en el desenvolupament del 

llenguatge, tant oral com a escrit. 

 

 



22 

 

3.4.2 Consciència fonològica i el llenguatge escrit  

Molts professionals confonen el desenvolupament de la Consciència Fonològica 

amb el treball referit al reconeixement de les lletres. Està  clar que és necessari conèixer 

les lletres i reconèixer el fonema i el nom de cadascuna d'elles, però també és necessari 

comprendre que depenent del lloc que ocupin en la paraula, aquests fonemes poden 

formar paraules diferents. (Palacios, 2008). Per exemple, si unim els fonemes /a/ /m/ /o/ 

/r/ en l'ordre en què els hem presentat, obtindrem la paraula amor, però si invertim 

aquest ordre la paraula obtinguda serà roma.  

 

Segons Bravo (2002), diversos investigadors coincideixen que els nins/es que tenen 

millors habilitats per manipular síl·labes o fonemes aprenen a llegir més ràpid, 

independentment del Quocient Intel·lectual, del vocabulari i del nivell socioeconòmic. 

En moltes ocasions, aquest procés d'aprenentatge es pot veure reforçat per mètodes 

sintètics que faciliten el coneixement de les lletres i els seus sons, permetent formar 

paraules amb significat.  

 

Vygostki des d'una perspectiva constructivista, proposa que és necessari determinar 

el llindar mínim en el qual pot començar la instrucció. Aquest llindar del que es pot 

partir és el que va denominar “Zona de desenvolupament Real”. El paper dels mestres 

és conèixer aquesta zona de desenvolupament real per aconseguir que els alumnes 

construeixin “Zones de desenvolupament proper”, que els condueixin a la “Zona de 

Desenvolupament Òptim”. Aquesta zona de desenvolupament real en l'aprenentatge 

inicial de la lectura estarà determinat per les capacitats fonològiques del subjecte, 

mitjançant les quals crearà les zones de desenvolupament proper, aconseguint aprendre 

a identificar els components del llenguatge escrit.  

 

A Singorini (1998) trobem diverses recerques que donen resposta a aquesta 

interacció entre el desenvolupament de la consciència fonològica i l'aprenentatge de la 

llengua escrita. A continuació donem a conèixer alguns d'aquests estudis:  

 

- González (1996), va dur a terme una recerca en la qual es proposava examinar la 

incidència de la consciència fonològica en diferents moments de l'adquisició de 

la lectoescriptura. “Els resultats mostren que tant la consciència sil·làbica com la 

consciència fonèmica influeixen en la lectura, no obstant això la influència del 
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coneixement sil·làbic és major als 6 i 8 anys i la del coneixement fonèmic és 

superior als 7 anys, ja que, segons l'autora, la consciència fonèmica s'adquireix a 

partir de la instrucció en lectura”. (p. 5)  

 

- Jiménez (1996), va realitzar un estudi sobre dificultats de lectura, arribant a la 

conclusió que “les tasques de segmentació i inversió de fonemes diferencien als 

bons dels mals lectors”. (p. 5.)  

 

- Domínguez (1996), després d'haver realitzat un estudi d'entrenament amb nins i 

nines de cinc anys, va arribar a la conclusió que “l'ensenyament explícit de la 

consciència fonològica, a nins/es pre-lectors, facilita l'aprenentatge de la lectura 

i l'escriptura.” (p. 5.)  

 

- Manrique (1997), va comprovar l'associació existent entre la segmentació 

fonològica i el desenvolupament de l'escriptura. Després d'haver realitzat jocs 

amb rimes, sons inicials i finals, segmentació de paraules en fonemes… Va 

observar que “el 65% dels nins/es va poder escriure paraules i textos de forma 

convencional”. (p. 6.)  

 

- Singorini (1998), va dur a terme una recerca per determinar la relació entre la 

consciència fonològica i l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Per a això, 

abans de l'inici de l'ensenyament de la lectoescriptura es van desenvolupar 

activitats de consciència fonològica. Els resultats van revelar que els nins/es que 

havien adquirit habilitats de consciència fonològica, van llegir i van escriure 

satisfactòriament en finalitzar el curs, mentre que quatre alumnes que no van 

adquirir consciència fonològica, van tenir una pobra adquisició d’habilitats de 

lectura i escriptura.  

 

- Bravo (2002), exposa que la relació entre el desenvolupament fonològic i 

l'aprenentatge de la lectoescriptura actuarà com un desenvolupament previ i 

predictiu. És a dir, “aquesta situació implica que a partir de cert llindar de 

sensibilitat fonològica als components del llenguatge oral, els nins van 

desenvolupant la consciència fonològica del llenguatge escrit en la mesura en 
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què comencen a descodificar les lletres en una interacció amb el seu 

ensenyament”. (Bravo, 2002, p. 7)  

 

Resumint, hem pogut observar nombrosos estudis han demostrat la importància que 

té el treball de la consciència fonològica en nins/es pre-lectors. És a dir, s'ha demostrat 

que realment la consciència fonològica serveix d'ajuda en l'aprenentatge del llenguatge, 

afavorint la prevenció de dificultats.  

 

3.5 Importància de la CF i la relació amb la Lectoescriptura  

És important que el nin desenvolupi l'habilitat de la consciència fonològica, perquè 

abans d'aprendre a llegir i escriure, ell necessita comprendre el codi alfabètic, perquè 

pugui identificar i aïllar el grafema i el fonema que formen les paraules. És per aquesta 

raó que el docent del segon any d'educació infantil té com a objectiu principal que els 

nens descobreixin el principi alfabètic, és a dir, aprendre a llegir i escriure. L'hi ensenya 

de manera intencionada perquè ells al moment de fer-ho ho facin de forma conscient i 

puguin descobrir regles i noves formes d'escriptura.  

 

La consciència fonològica compleix amb la funció d'aquest “adonar-se” a atendre 

als sons o estructures fonològiques de les paraules com alguna cosa diferent que el 

significat, per la qual cosa és important que es produeixi l'activació dels processos 

fonològics en l'ensenyament escolar, ja que aquesta complirà amb un paper important 

per la descodificació i el domini dels components fònics del llenguatge oral facilitant la 

relació amb l'escriptura.  

 

La relació entre consciència fonològica i la lectoescriptura és independent de la 

llengua que es vagi aprendre a llegir i escriure, i malgrat això les característiques 

fonològiques i ortogràfiques de cada llengua determinaran la capacitat per desenvolupar 

la competència lectora (Herrera i Defior, 2005), és a dir el desenvolupament de la 

consciència fonològica dependrà de les activitats que es realitzin en cada nivell (infantil 

i primària). 

 

La consciència fonològica és una habilitat indispensable que permet a l'estudiant 

desenvolupar la capacitat de representació d'un fonema a un grafema, permetent-li 

comprendre com estan formades les paraules, permetent combinar i construir noves 
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paraules, facultant-li al nen a crear síl·labes a partir dels fonemes i frases a partir de les 

paraules. 

 

El desenvolupament de la consciència fonològica i l'aprenentatge de la 

lectoescriptura mantenen una relació íntima perquè actua com un desenvolupament 

previ i predictiu, per la qual cosa a partir de certa sensibilitat fonològica als components 

del llenguatge oral els nens van desenvolupant la consciència fonològica del llenguatge 

escrit, en la mesura que comencin a descodificar les lletres mitjançant la interacció amb 

l'ensenyament. 

 

Segons Infant (2007), sosté que els nens presenten un important desenvolupament 

de la consciència fonològica, doncs posseeixen avantatges en l'aprenentatge de la 

lectura i són capaços de considerar al sistema alfabètic com una forma significativa de 

representar el llenguatge i poden usar la consciència fonològica per manipular els 

fonemes realitzant tasques, anàlisis i síntesis, és a dir que aprendre a llegir facilita als 

nens l'ús del llenguatge oral i escrit. 

 

3.6 Paper del mestre  

En aquest apartat s’explicarà, basant-se en els estudis de diferents autors, el paper 

que posseeix el mestre en relació al desenvolupament de la consciència fonològica i el 

llenguatge escrit.  

 

Hernández (2009) reflecteix que, actualment, la institució escolar treballa continguts 

lingüístics cada vegada a edats més primerenques. Això, unit a altres variables de 

caràcter ambiental, produeix variacions en l'evolució del llenguatge oral de l'alumnat. 

Als centres escolars està la figura del mestre d'Audició i Llenguatge, que pot “assessorar 

al professorat en orientacions que potenciïn certs aspectes del llenguatge, beneficiosos 

per a la parla, el llenguatge i la comunicació del nin.” (p. 1) 

 

Fent referència a això, Sánchez (2010) afirma que la no-obligatorietat de 

l'aprenentatge de la lectura i escriptura “no pot portar-nos a l'error de prohibir-ho, frenar 

el seu aprenentatge o l’ interès per ell que, de manera espontània, sorgeix en els nostres 

alumnes.” (p. 69). 
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Hernández (2009) també fa referència al fet que quan els nens comencen el col·legi, 

els mestres d'Educació Infantil desconeixen el punt de partida dels seus alumnes. Per 

això l'escola posseeix un ambient que afavoreix les interrelacions socials i un òptim 

desenvolupament maduratiu, i argumenta el següent:  

 

- En el desenvolupament del llenguatge conflueixen una sèrie de variables no del 

tot controlables que marcaran en el nen l'existència o no d'un desenvolupament 

normalitzat o per contra l'existència de determinades alteracions a nivell de 

llenguatge, comunicació i/o parla. (p.1)  

 

El professor intervé en l'aprenentatge de la lectura, ja que influeix en el nivell de 

consciència fonològica oral i en la interacció dels components escoltats de les paraules 

amb el llenguatge escrit.  

 

D'altra banda, Rubén (2012) explica que “utilitzar els fonemes en la producció i 

percepció de la parla, no necessàriament implica que puguin fer-se conscients i ser 

manipulats amb facilitat; és a dir, l'habilitat per manipular els fonemes ha de ser objecte 

d'ensenyament explícit.” (p. 14-15), d'aquí la importància del paper del mestre en el 

desenvolupament de la consciència fonològica i en principi alfabètic dels seus alumnes. 
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4. METODOLOGIA UTILITZADA PER DESENVOLUPAR EL TREBALL 

Referent a l’elecció del tema, el tutor del TFG, em va ajudar a plantejar i escollir el 

tema que s’ha dut a terme.  

 

Un cop vaig tenir el tema escollit, vaig fer una recerca d’informació a diferents fonts 

d’Internet, llibres, investigacions i manuals (citats a la bibliografia). Vaig haver de 

seleccionar i dissenyar els punts que considerava importants per dur a terme el marc 

teòric.  

 

Respecte el marc pràctic del treball, he dissenyat una programació, per fer-la he 

parlat amb mestres d’audició i llenguatge i he anat agafant apunts sobre les activitats 

que es poden fer. També he visitat blogs de mestres d’audició i llenguatge. Amb tota la 

recopilació d’informació he dissenyat la programació. Com es veurà, la programació 

està dissenyada amb graelles per tal de facilitar la lectura i la comprensió. Tota la 

programació segueix la mateixa estructura, ja que són els aspectes més rellevants que 

s’han de contemplar alhora de posar-ho en pràctica.  
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BLOC 2 

5. MARC PRÀCTIC  

5.1 INTRODUCCIÓ 

Per poder treballar la consciència fonològica i aplicar-la a educació infantil, es farà a 

continuació un programa orientatiu. Aquest programa constarà de diferents activitats i 

jocs de consciència fonològica seqüenciats i enfocats a 5 anys. Aquestes activitats i jocs 

estaran dividits per trimestres.  

 

Els continguts que es treballaran seguiran un ordre cronològic i atesos als nivells de 

consciència fonològica exposats al marc teòric.  

 

Al primer trimestre es farà incís al nivell sil·làbic, a continuació, al segon trimestre 

es treballarà a nivell intrasil·làbic, finalment, al darrer trimestre, es treballarà a nivell 

fonèmic i de paraula.  

 

Es plantejaran una sèrie d’objectius que marcaran el punt de partida del jocs i 

activitats, aquests objectius aniran acompanyats d’una metodologia i en alguns casos de 

possibles ampliacions o variacions, per acabar es dissenyarà una graella per a la possible 

avaluació de la tasca.  

 

Cal dir que és farà tot a nivell de programació i que no es posarà en pràctica, 

però cal assenyalar que fàcilment en un futur proper es pot aplicar a dins l’aula de 5 

anys. Malgrat jo només he centrat el treball a 5 anys, la consciència fonològica és un 

aspecte de l’estimulació del llenguatge que també s’ha de dur a terme als altres dos 

cursos anteriors d’Educació Infantil.  

 

La programació està pensada per què es dugui a terme amb el grup classe, per tal 

de que tots els alumnes estiguin a l’abast i no només els nins que pateixen alguna 

dificultat puguin gaudir del reforç.  

 

Una vegada finalitzades les activitats o jocs en grup gran, aquest material es 

podrà incorporar com a un racó d’aprenentatge, enfocat com a un racó lúdic on els 

alumnes puguin participar de manera autònoma i individual. Tots ells coneixeran el 
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dinamisme del joc o activitat i el mestre tan sols haurà d’observar, fer de guia i aclarir 

dubtes, si en sorgeixen.  

Aquest racó també podrà servir com a instrument d’avaluació per a la tutora i sobretot 

també serà el lloc idoni per observar l’evolució que aniran fent els alumnes a mesura 

que aniran practicant i experimentant. 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, per facilitar la comprensió de la programació 

aquesta estarà dividida en:  

- 1er trimestre: consciència sil·làbica  

- 2n trimestre: consciència intrasil·làbica 

- 3r trimestre consciència fonèmica i de paraula. 

Cada un dels apartats aniran complementats per la seva graella d’objectius, activitat, 

temporalització i avaluació. Cal dir també que serà flexible ja que alguna tasca requerirà 

d’altres ítems rellevant els quals s’incorporaran a la graella.    

 

Per tal de facilitar la intangibilitat de la programació, es farà una petita recopilació 

d’idees bàsiques sobre els blocs que es treballaran.  

 

CONSCIÈNCIA SIL·LÀBICA 

La consciència sil·làbica és la base d’un bon aprenentatge lector i d’escriptura,  

ja que es troba en els primers coneixements per potenciar les habilitats lingüístiques. Es 

basa en separa en síl·labes les paraules conegudes per l’alumne, sigui mitjançant: 

targetes, aplaudiments, gomets, imatges, etc.; fet que permet al nin entendre que les 

paraules es divideixen en segments més petits mentre juga i aprèn.  

 

Pot ser definida com l’habilitat per segmentar, identificar i manipular 

conscientment les síl·labes que composen una paraula. Com diu Medina (2008) defineix 

la síl·laba com “La unitat oral de segmentació de la paraula més petita que es possible 

d’articular independentment”, d’aquesta manera els nins divideixen en parts més petites 

i clares les paraules per un millor enteniment i comprensió.  

 

CONSCIÈNCIA INTRASIL.LÀBICA  

La consciència intersil·làbica, fa referència a la presa de consciència de 

l’habilitat per segmentar els components intrasil·làbics entre l’onset (és una part 
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integrant de la síl·laba constituïda per la consonant o grup de consonats inicials (/fl/ a 

flor), i la rima (formada per una vocal i consonant següents (/or/ a flor) a la vegada la 

rima està constituïda per un nucli vocàlic (/o/ a flor) i una coda (/r/ a flor), per iniciar 

comparant síl·labes en posició inicial i finals, les mateixes que se repeteixen en diferents 

paraules amb igual entonació i acabament de fonemes o síl·labes (Esteves,  2011).  

 

Els nins de 5 anys ja són capaços d’associar el so inicial de les vocals i 

consonants amb els noms dels alumnes i objectes quotidians que comencen amb aquest 

fonema, també a través de contes amb targetes de síl·labes inicials i finals.  

 

CONSCIÈNCIA FONÈMICA  

La consciència fonèmica és considerada com l’habilitat metalingüística que 

implica la comprensió de que les paraules parlades estan constituïdes per unitats 

sonores, els fonemes,  és a dir, es l’habilitat de prestar atenció conscient als sons de les 

paraules com unitats abstractes i manipulables. Tal i com afirma Cárdenas (2010), la 

consciència fonèmica és el darrer segment metalingüístic difícil d’adquirir sense previ 

aprenentatge.  

 

5.2 PROGRAMACIÓ  

Els alumnes de 5 anys ja tenen adquirides certes habilitats lingüístiques, per tant, 

donam per suposat que ja reconeixen i són conscients de les paraules. També saben que 

les frases són acumulacions de paraules i que aquestes paraules estan formades per 

cadenes més petites, les síl·labes.  

 

S’haurà de tenir en compte un aspecte molt important, les síl·labes per elles 

mateixes no tenen significat, a diferència de les paraules, per tant l’estudi de síl·labes 

aïllades pot dificultar la comprensió per part dels alumnes. Tot i així és una tasca 

important la qual facilita el desenvolupament de la consciència de fonemes i 

l’escriptura. Degut a aquesta dificultat el mestre haurà de treballar molt amb els alumnes 

i caldrà que estigui atent a les dificultats que puguin anar sorgint durant l’aprenentatge.  

 

Per treballar amb síl·labes, bàsicament, s’utilitza un mètode natural i gairebé 

universal. S’introdueix mitjançant un mètode en el qual els nins piquen de mans i 
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compten el nombre de pulsacions o vegades que han picat. Per iniciar a aquest 

aprenentatge és començarà per paraules freqüents, referents i reconegudes per ells.  

Per tant, a la primera sessió es presentaran les paraules que es treballaran a nivell de 

grup per tal d’assegurar que tots ells les coneixen i que hi poden treballar, ja que resulta 

difícil recordar sons de paraules desconegudes. Es començarà treballant pels noms dels 

components de la classe i altres com; dies de la setmana, objectes referents, colors... A 

mesura que anirà avançant el trimestre s’incorporaran paraules noves que coincidiran 

amb el vocabulari que anirà sorgint als continguts curriculars. Finalment, quan hi hagi 

un gran domini de consciència es podrà introduir pseudoparaules.  

A part, se realitzaran altres activitats per variar, augmentar la dificultat i respondre a la 

demanda cognitiva. 

 

La programació seguirà una estructura definida per: 

- Objectius. Finalitats o propòsit de l’activitat. 

- Activitat. Bloc d’activitats similars. En aquest apartat a vegades trobarem 

diferents activitats, en el cas que no aparegui la paraula sessió significa que totes 

les activitats proposades es duran a terme a totes les sessions atenent a la 

temporalització de l’activitat. Per altre banda, a algunes activitats trobarem la 

seqüència de sessions, la qual cosa indica que es treballaran diferents activitats 

de la mateixa dinàmica o bloc d’activitats.  

- Variació o ampliació. Aquest apartat només apareix a les activitats que tinguin 

alguna necessitat de variació o ampliació. No totes les activitats contenen aquest 

apartat.  

- Temporalització. Indica quan es duran a terme les activitats.  

- Avaluació. Cada activitat estarà avaluada de manera que és puguin contemplar si 

s’han aconseguit o no els objectius dissenyats.  

 

A l’apartat d’avaluació es contemplen les taules pertinents a cada activitat o sessió. 

Les graelles (incloses a l’apartat d’annexes) normalment, tan sols s’hi haurà d’anotar 

una creu per agilitar el procés d’avaluació, en altres casos s’hi anotaran les observacions 

pertinents.  
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La dificultat haurà d’anar augmentat al compàs del seu aprenentatge. A les següents 

graelles s’explicaran totes i cada una de les activitats proposades de consciència 

fonològica.  

 

PROGRAMACIÓ DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA  

5.2.1 1R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA SIL·LÀBICA 

1. PICAR NOMS DE LA CLASSE  

 

 

 

Objectius  

- Introduir els nens en la naturalesa de les síl·labes iniciant-los a picar i 

comptar les síl·labes del seus propis noms. 

- Fer consciència de les síl·labes que apareixen als noms referents.  

 

 

 

Activitat 

Començarem per repassar els noms de la classe i així també aprofitarem per 

observar si tots ells coneixen els noms en què s’ha de treballar.  

 

Un cop haguem repassat els noms, començarem a picar els nom per ordre 

alfabètic (serveix com a mecanisme per reforçar les grafemes dels noms). Per 

exemple començarem per picar el nom d’Andreu.  

Tots junts i amb l’ajuda de les mans picarem An – dreu.  

 

A partir d’aquí la mestra demanarà; Quantes mamballetes hem fet?  

Ells, si tot va bé, respondran 2.   

En el cas de no saber quantes síl·labes té es podrà tornar a repetir més 

lentament.  

 

Finalment, si tampoc és eficaç aquest mètode la mestra podrà apuntar a la 

pissarra, en el mateix moment que realitzen la mamballeta, un punt. D’aquesta 

manera, quan hagin acabat de recitar la paraula veuran quants de punts hi ha a 

la pissarra i els podran contar.  

Un cop acabat el primer nom seguiran amb la resta de noms. 
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En el cas que hi hagi un nin que tingui un nom molt complicat o llarg és pot 

deixar per el darrer, ja que hauran entès el mecanisme i a mesura que vagin 

practicant podran aconseguir saber les síl·labes que conté la paraula.  

 

  

 

 

Temporalització  

L’activitat pot tenir una durada de tota la sessió ja que s’introduirà nou 

vocabulari a mesura que vagin obtenint bons resultats. La sessió normalment 

té una durada d’una hora.  

 

 

 

Variacions 

Finalitzada l’activitat de contar síl·labes amb els noms referents de la classe. 

Hi ha l’opció d’introduir nous elements. Tal i com s’ha esmentat 

anteriorment, es podran introduir altres paraules quotidianes de dins el context 

de l’aula.  

 

Per exemple es podran picar els dies de la setmana, les estacions de l’any, els 

mesos de l’any, els colors, paraules relacionades amb els projectes que 

s’estiguin treballant...  

 

La mestra tindrà la funció de seleccionar el vocabulari que es voldrà treballar i 

fer una bateria de paraules. Cada setmana s’incorporaran unes 20 paraules 

noves (nombre orientatiu, ja que depèn de la progressió i evolució de 

l’alumnat). 

 

Passades unes setmanes finalment es podran inserir paraules inventades, 

pseudoparaules, ja que si ja tenen habilitat per discriminar i separar les 

síl·labes, malgrat desconeguin el significat, podran realitzar la tasca amb èxit.  

 

 

 

 

Avaluació  

La mestra tindrà una graella d’observació on hi apareixeran diferents ítems 

distribuïts en diferents blocs:  

Bloc 1: noms de classe 
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Bloc 2: dies, mesos, estacions de l’any 

Bloc 3: paraules quotidianes 

Bloc 4: pseudoparaules 

 

Com s’avaluarà? 

- Molt difícil (MD) 

- Difícil (D) 

- Fàcil (F) 

 

Com es reflectirà? 

- No adquirit (NA) 

- En procés d’adquisició (PA) 

- Adquirit (A) 

 

La taula anirà sempre acompanyada de la data en què es faran les 

intervencions i observacions per així poder saber si l’evolució es ràpida o 

lenta.  

Cal dir que s’avaluarà seguint aquests criteris per tal de poder anar adaptant el 

material, en aquest cas les paraules, i sobretot també per saber si ha de dedicar 

més sessions a uns tipus de paraules en concret.  

  

Consultar Annex 1 

 

En el bloc 3 i 4, s’aniran incorporant més paraules, tal i com s’ha dit 

anteriorment.  

  

 

2. CLASSIFICACIÓ I MURAL 

 

 

 

Objectius 

- Ser capaç de classificar les paraules amb el seu nombre de síl·labes. 

- Ser capaç de col·locar al mural les paraules classificades al lloc 

pertinent. 
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Activitat 

Aquesta activitat és començarà un cop l’activitat anterior estigui 

completament assolida i consolidada.  

De nou, es proporcionarà un vocabulari diferent, com poden ser noms 

d’animals, noms d’oficis, noms de plantes, objectes de casa, entre d’altres. 

A partir d’aquest vocabulari es farà una classificació de síl·labes. Es dura 

terme amb dos tipus de fitxes; 

- Vocabulari  

- Fitxes on hi hagi un números; 1,2,3,4 

Ells primerament, de forma oral hauran de picar les paraules i saber per 

quantes síl·labes està composta cada paraula. Un cop acabada la bateria o 

llistat de paraules,  hauran de fer una classificació de les paraules. La mestra 

dirà, aquesta paraula quantes síl·labes té? 1?, 2’,3? o 4?. Ells hauran d’anar 

contestant les preguntes que anirà fent la mestra. És farà en gran grup, així 

que, es farà una roda de preguntes per què participin tots els alumnes.  

 

Acaba la roda de preguntes (és pot fer més d’una rodada, dependrà del 

nombre de paraules que hi hagi), hauran de dissenyar un mural on hi 

apareixeran els nombres 1,2,3,4 col·locats als extrems. Aquest mural es 

penjarà a la pissarra (amb “blue-tack”) i per ordre, seguint els torns, els 

alumnes hauran d’anar col·locant les targetes amb les paraules al nombre 

que correspongui de síl·labes. Per exemple, la paraula taula aniria al recinte 

del número 2.   

 

Quan s’hagin acabat les targetes a nivell de grup es podrà realitzar una 

correcció. La correcció serà oral i dirigida per la mestra, però els alumnes 

participaran activament ja que seran ells els qui donaran el vist i plau.  

 

A partir de la feina grupal, la mestra portarà un seguiment individual de 

cada alumne per saber en quin nivell d’adquisició es troben. Per tant, anirà 

intervenint amb cada alumne de classe (quan tingui algun moment 

disponible) i se li proporcionarà tres o quatres targetes de diferents nombre 
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de síl·labes. Amb aquesta observació es podrà fer una valoració objectiva 

d’aprenentatge.  

 

Utilitzant aquesta metodologia, quedarà un recurs molt visual que permetrà 

facilitar la comprensió i que estarà a l’abast de tot el grup.  

 

Aquest recurs també es podrà anar ampliant, ja que tal sols s’hauran de fer 

més targetes. Un cop la mestra ho doni per finalitzat, es podrà convertir en 

un racó d’aula, on l’alumne de manera autònoma podrà realitzar la tasca. És 

convenient que la mestra tingui un control de la tasca acabada per saber si 

realment és un racó útil i d’aprenentatge. A part també pot ser utilitzat com 

un racó de reforç per aquells nins que presentin alguna dificultat. És així ja 

que cadascú podrà treballar segons el seu nivell d’aprenentatge.  

 

 

 

Temporalització  

L’activitat no té una temporalitat definida, tot i que és treballarà durant una 

sessió un cop per setmana. La durada de l’activitat dependrà de 

l’aprenentatge i l’aprofitament del recurs. A part, si es converteix en un 

racó se li podrà treure profit durant tot el curs, fins que quedi desfasat al 

nivell de progressió i evolució referent als coneixements dels alumnes.  

 

 

 

Avaluació  

L’avaluació d’aquesta tasca serà per observació directa a partir d’una 

graella.  

La graella comptarà amb una sèrie d’ítems. A la columnes de l’esquerra hi 

apareixeran els noms dels alumnes. A l’altre costat el nivell d’adquisició.  

 

Consultar Annex 2 

  

3. CURTES O LLARGUES? 

 

 

 

Objectiu 

- Ser capaç de diferenciar, a partir de les classificacions, l’extensió de 
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les paraules i classificar-les en llargues o curtes.   

 

 

 

Activitat 

Aquesta activitat es durà a terme en grup gran, malgrat també passades unes 

sessions també es podrà fer a nivell individual.  

L’activitat consisteix en fer diferenciacions sobre l’extensió de la paraules o 

de síl·labes que composa la paraula.  

En aquesta activitat s’utilitzarà el mateix vocabulari de les dues activitats 

anteriors, ja que es complementa amb elles, però també a mesura que 

s’hagin treballat totes les paraules se’n podran afegir de noves.  

 

Per facilitar la diferenciació es proporcionaran dos tipus de tires de colors 

plastificades, una llarga de color vermell i una curta de color blau. Les tires 

simbolitzaran l’extensió de la paraula. Es considerarà paraula curta aquella 

que tingui fins a dues síl·labes, a partir de tres síl·labes comptabilitzarà com 

a paraula llarga.  

 

Com les activitats anteriors la primera sessió es farà de manera oral i en 

forma de presentació.  

 

La mestra tindrà les targetes amb el vocabulari i els alumnes comptaran 

amb una tira blava i una vermella cada un. La mestra anirà ensenyant les 

targetes d’una en una i els alumnes hauran de seguir unes pautes de feina:  

- Primer, hauran de picar les paraules separant en síl·labes. 

- Classificar les paraules en monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes o 

polisíl·labes. 

- Aixecar la tira de color adequada que correspon amb l’extensió.  

 

Aquesta activitat s’incorporarà al racó amb el mural. I seguirà un procés 

d’observació igual que el de l’activitat 2. 

 

 

 

 

Temporalització  
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L’activitat tindrà lloc un cop per setmana, en concret, una sessió per 

setmana.  

La durada dependrà de la resposta educativa.  

 

 

 

Avaluació  

Es farà una contemplació alhora de treballar per racons, ja que quan es 

treballi en gran grup és difícil fer una observació individual.  

Per tant, quan l’activitat s’incorpori al racó la mestra anirà avaluant els 

alumnes i ho farà amb una taula, Annex 3. 

 

L’ítem de “en procés d’adquisició” respon a quan l’alumne dubte o alterna 

errors amb encerts.  

 

4. BINGO DE SIL·LABES  

 

 

 

Objectiu 

- Discriminar i reconèixer auditivament les síl·labes que apareixen 

amb la lectura de les mateixes, de manera lúdica.  

 

 

 

Activitat 

Aquesta darrera activitat que es proposa compleix també amb la 

consciència sil·làbica. Es durà a terme a nivell de grup classe on els 

alumnes tindran un paper actiu i amb gran carga cognitiva la qual requereix 

molta concentració.  

 

L’activitat, com el nom indica, serà un bingo de síl·labes. La mestra tindrà 

una sèrie de targetes amb síl·labes. Primerament, començarà a recitar les 

síl·labes seguint una estructura de consonant - vocal, a mesura que es vagi 

treballant anirà introduint dificultats, com exemple; consonant – vocal – 

consonant, vocal – consonant... Es treballarà amb la combinació de totes les 

consonants i vocals.  

 

Els nins tindran una cartró on hi apareixeran diferents estructures 
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sil·làbiques. A mesura que la mestra vagi recitant, els nins hauran d’anar 

tapant amb unes fitxes les síl·labes corresponents, si es que les tenen.  

 

Seguirà la metodologia del bingo tradicional i convencional, és a dir, quan 

tinguin una filera de síl·labes tapades hauran de cantar línia i quan tinguin 

el cartró complet cridaran Bingo!  

 

Aquest joc servirà per saber si els nins a nivell de discriminació auditiva 

són capaços de reconèixer les síl·labes.  

 

També s’ha de dir que s’ha col·locat en darrera posició de seqüenciació 

degut a què ells durant el semestre ja hauran estat experimentant amb les 

síl·labes, però a diferència dels altres jocs, en aquest cas, no tindran suport 

visual de les instruccions (síl·labes), per tant, hauran d’estar atents a les 

instruccions orals proporcionades per part del docent.  

 

Per acabar, dir que aquest material no s’introduirà al racó com la resta de 

jocs, sinó que s’utilitzarà com a un recurs de suport per treballar amb algun 

nin que tingui alguna alteració o dificultat de la dimensió fonètica o 

fonològica. Per exemple, si a dins el grup trobem algun nins que presenti 

alguna dislàlia o algun trastorn fonològic, de forma lúdica, es podrà fer una 

intervenció específica utilitzant les targetes que ajudin a reeducar i eliminar 

aquesta dificultat, focalitzant la intervenció al fonema alterat.  

  

Aquesta activitat a part de servir com a recurs d’estimulació del llenguatge, 

també ens pot ajudar a fer deteccions de possibles dificultats.  

 

 

 

Temporalització 

Aquesta activitat es farà un cop a la setmana durant 1h de classe. 

Probablement és farà durant 3-4 sessions degut a que si es prolonga més 

l’estímul lúdic perd eficàcia i, per tant, l’element motivador desapareix.   

  

Avaluació 
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L’avaluació serà per observació com  totes les activitats d’aquest  trimestre. 

Així i tot, la mestra anotarà les observacions pertinents de cada cas per tal 

de poder després fer les intervencions adequades i justificades.  

 

La graella que tindrà la mestra serà més a nivell d’anotació generals, ja que 

durant aquest joc es poden trobar múltiples dificultats les quals no es poden 

anotar seguint uns ítems establerts.  

 

Consultar Annex 4 

 

A l’observació d’estructura s’anotaria aquelles estructures que té 

adquirides; CV,CVC,VC,VCV... també es podria anotar allà on presenta 

alguna dificultat, per exemple si apareixen dificultats a les estructures 

inverses, si en diferencia alguna però a altres falla...  

 

A l’observació sil·làbica es reflectiria totes aquelles síl·labes que l’alumne 

no reconeix o que no sap discriminar auditivament, per tal de fer una 

reeducació.   

 

Finalment a altres observacions es podrien anotar diferents aspectes com; 

interès, participació, concentració, predisposició, motivació. Aquesta 

observació, malgrat no ho sembli, igual com els altres, és un apartat molt 

important per la mestra, ja que li serveix com a eina d’autoavaluació. Per 

exemple, passades tres setmanes si veus que ja no hi ha interès o motivació, 

la mestra automàticament serà conscient que ha de finalitzar amb l’activitat 

i posar en marxa una activitat diferent per així garantir l’aprenentatge.   

 

Totes les anotacions que es puguin extreure de les avaluacions serviran per fer 

modificacions i possibles millores.  
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5.3 2n TRIMESTRE: CONCIÈNCIA INTRASIL·LÀBICA 

Durant aquest trimestre es treballarà la consciència intrasil·làbica. Tal i com ja 

s’ha dit anteriorment, pressuposa la possibilitat de treballar amb els components 

intrasil·làbics de principi, atac u onset, (format per la consonant o grup consonàntic 

inicial) i la rima (format per la resta de la síl·laba). Aquest nivell està entre la 

consciència sil·làbica i la fonètica.  

Tant la consciència sil·làbica com la consciència intrasil·làbica es treballarà de 

manera oral i amb la manipulació d’objectes i observació d’imatges. No serà fins al 

darrer trimestre, quan es treballi la consciència fonèmica, que s’utilitzarà tant la oralitat 

com l’escriptura.  

Degut a la escassa durada del trimestre, només es realitzaran tres jocs o activitats.  

1. COL·LOCA’M AL MEU CISTELL  

 

 

 

Objectiu  

- Identificar les paraules que comencen amb el mateix onset, 

classificar-les i introduir-les dins el cistell.  

 

 

 

 

Activitat  

Per començar, es presentarà als alumnes deu cistells diferents, cada un 

d’ells hi apareixerà un grup consonàntic o una consonant que serà la 

referent de cada cistell.  

 

La mestra proporcionarà diferents imatges d’objectes, plantes, animals... en 

definitiva, del vocabulari treballat, el nom del qual correspondrà a un grup 

consonàntic concret. Per exemple, a una cistella hi haurà l’onset /fl/ i quan 

la mestra mostri la imatge d’una flor o d’una flauta, els alumnes haurà 

d’identificar l’onset i després introduir la targeta a dins el cistell de la /fr/.  

 

A les cistelles s’hi col·locaran les targetes de les síl·labes que més consti 

identificar als alumnes. Cada alumne comptarà amb 20 targetes.  

 

Es treballarà en gran grup però de manera autònoma, amb això vull dir que 
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els cistells estaran col·locats sobre una taula enmig de la classe i cada 

alumne anirà realitzant la tasca individualment però tots ells alhora.  

 

Aquesta tasca també permetrà refrescar els aspectes treballats al primer 

trimestre i ampliar-los.  

 

El cistell i les targetes es podran incorporar al racó de la classe per així dur 

a terme l’avaluació de l’activitat.  

 

 

 

Ampliació  

Un cop els alumnes hagin mecanitzat el procés i es compleixi l’objectiu, es 

podrà ampliar el nombre de cistells, a part de l’ampliació també se podran 

introduir nous onsets i retirar aquells que ja estiguin adquirits.  

 

 

 

Temporalització 

Aquesta activitat s’introduirà a principi del segon trimestre i podrà tenir una 

durada de 3-4 sessions, tenint en compte que: 

- 1a sessió: presentació de l’activitat i realitzar-la conjuntament. 

- 2a sessió: treball autònom amb 10 cistells.  

- 3a sessió: incorporació de cistells i eliminació d’existents.  

- 4a sessió: joc al racó (per avaluar).  

 

 

 

 

Avaluació  

L’avaluació es farà quan es treballi al racó. La mestra podrà atendre a 

l’alumnat de manera individual i es podrà fixar en els aspectes on presenten 

dificultats (travades líquides...) i podrà completar la graella d’avaluació. Cal 

dir que aquesta avaluació no té un caràcter quantitatiu, sinó que serveix com 

indici per saber en quins aspectes ha de treballar i enfocar més l’atenció.  

 

Els ítems de la graella no tenen nomenclatura ja que aquests dependran dels 

onsets que la mestre els hi vulgui fer treballar. En aquest cas, sortirà com a 

cistell 1, cistell2... i així successivament. A cada casella s’hi farà l’anotació 
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pertinent respecte si es compleix o no l’objectiu de l’activitat. Consultar 

Annex 5.  

 

 

 

2. TREBALLAM EN RIMES  

 

 

 

Objectius  

- Ser capaç d’associar dues imatges que contenguin la mateixa rima.  

- Descriminar auditivament paraules que contenguin la mateixa rima.  

 

 

 

Activitat  

La primera sessió serà introductòria, la mestra demostrarà primer que 

malgrat dues paraules semblin semblants estan compostes per diferents 

grups de fonemes. Faran un parell de pràctiques en gran grup per introduir 

el nou concepte.  

 

A la següent sessió els alumnes treballaran de manera autònoma. La mestra 

tornarà a repartir unes fitxes amb imatges del vocabulari que es vulgui 

treballar i els alumnes hauran de relacionar i associar paraules que tinguin 

la mateixa rima. Per exemple, se’ls hi donarà una imatge d’un drac i un 

drap, entre d’altres, i aquestes dues hauran d’estar juntes.  

 

Cada alumne comptarà amb un caixó amb el seu nom i unes pinces. Ells 

hauran d’ajuntar les imatges per parelles (rimes) amb les pinces i un cop 

hagin acabat en totes les hauran d’introduir al caixó personal. Seguint 

aquesta metodologia la mestra podrà controlar els nins que tenen assolides 

les rimes.  

 

A la darrera sessió, la mestra posarà una audició on hi apareixeran 

agrupaments de paraules i ells hauran de respondre si són o no rimes. Per 

dur a terme aquesta activitat els alumnes disposaran de dues targetes, una de 

color verd i una de color vermell. Cada vegada que ells escoltin una rima 
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hauran d’aixecar la targeta verda, en canvi, si la parella no rima hauran 

d’aixecar la targeta vermella.  

 

Aquesta activitat s’ha estructurat per sessions ja que la tasca no requereix 

gaire complexitat i és fàcil de dur a terme. En el cas de no complir amb els 

objectius planificats es podria fer una sessió més per reforçar els aspectes 

dèbils.  

 

 

 

Suport  

En el cas de la segona sessió, si la tasca resulta complicada ja que només 

està representada, es podria introduir el nom a davall la imatge fet que 

facilitaria la tasca. Tenir constància del nom de les imatges, l’alumne que 

necessita suport podria veure les semblances i les rimes de les paraules.   

 

 

 

Temporalització 

Com s’ha explicat a l’apartat d’activitat, les rimes es duran a terme un cop 

per setmana durant 3-4 sessions depenent de les necessitats o adversitats 

que vagin sorgint durant la realització de les tasques.  

 

 

 

Avaluació 

La primera activitat no tindrà una avaluació concreta ja que és 

introductòria.  

La segona  sessió, gràcies al mecanisme de feina, la mestra podrà anar 

revisant els diferents caixons dels alumnes i podrà observar aspectes com:  

- Bona associació 

- Dificultat en l’aparellament dels fonemes...  

- Confusió entre un fonema i una altre. 

Tots aquests aspectes s’anotaran a observacions (Consultar Annex 6).  

 

Per acabar, la tasca de discriminació auditiva s’avaluarà en una sessió extra. 

La mestra de manera indirecta anirà recitant parelles de rimes a cada 

alumne i aquest haurà de respondre si és o no una rima.  

La mestra comptarà amb una altre graella semblant a l’anterior però en 
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aquest cas anotarà si està:  

- No adquirit 

- En procés d’adquisició  

- Adquirit  

Consultar Annex 7 

 

 

3. ONSETS I RIMES 

 

 

 

Objectius 

- Ser capaç de diferenciar els onsets i les rimes.  

- Crear paraules que rimin i altres que tinguin els mateixos onsets.  

 

 

 

Activitat  

Primerament es plantejarà una activitat on els alumnes hagin de diferenciar 

les paraules que comencen igual, per tant, hauran de marcar on hi apareix-hi 

l’onset, i a un altre apartat on hi hagi les paraules que tinguin la mateixa 

rima.  

 

Per primer cop els dos conceptes es trobaran dins la mateixa activitat i ells 

hauran de destriar i agrupar-ho.  

Novament es treballarà amb imatges.  

 

Se’ls hi proporcionarà una fitxa on hi hagin diferents parelles tan de rimes, 

com paraules que comencen igual. Els alumnes hauran d’anar unint amb 

fletxes les respectives parelles. Les parelles de rimes aniran amb fletxes 

blaves i les parelles d’onsets aniran de color verd.  Realitzant aquesta tasca 

els alumnes podran veure les semblances i diferencies que existeixen dins la 

dimensió semàntica.   

 

A la següent sessió es tornarà a repetir la mateixa activitat però s’introduirà 

una variant. Per tal d’aconseguir un bon aprenentatge i que aquest sigui 

continuo. Un cop els alumnes hagin relacionat amb fletxes les parelles, 
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hauran de posar a sota les parella amb un gomet referent a les síl·labes que 

té la paraula. Per exemple, si hi ha la parella foca i coca a sota de cada una 

de les paraules hauran de posar dos gomets.  

 

Finalment, a la darrera sessió, els alumnes hauran d’inventar paraules que 

tinguin la mateixa rima o el mateix inici de paraula. Cada alumne haurà de 

crear tres parelles de rimes i tres parelles de paraules que comencessin 

igual.  Aquestes paraules un cop revisades, les plastificarem i dissenyarem 

un jocs per incorporar al racó de consciència fonològica.   

 

El joc comptarà amb parelles de paraules (segons rima o onset), i ells de 

manera individual al racó podran treballar i fer agrupaments de parelles. 

Convertir aquesta activitat en un joc i donar el protagonisme i el paper de 

creadors als alumnes fa que la implicació i la motivació dels alumnes 

augmenti progressivament.  

 

 

 

 

Ampliació  

Respecte l’activitat d’introduir la dinàmica de gomets, si volem augmentar 

encara més el grau de complexitat, podem fer que els gomets siguin del 

color que indica l’extensió de la paraula. Per exemple, respecte el cas 

anterior, foca – coca, s’hi haurien de posar dos gomets blaus (paraula curta) 

a davall cada paraula.  

 

Aquesta darrera variació només la posaríem en pràctica en el cas de què els 

alumnes haguessin adquirit el concepte de rima i onset.  

 

 

 

 

Temporalització 

Aquesta activitat estarà dividida en quatre sessions, en cada una d’elles es 

farà una activitat: 

- 1a sessió: repàs oral i realització de la fitxa.  

- 2a sessió: realització novament de la fitxa i incorporació dels 
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gomets.  

- 3a sessió: creació de paraules que rimin i de paraules que comencin 

igual. 

- 4a sessió: avaluació a través del joc d’elaboració per part dels 

alumnes i del racó . 

 

 

 

Avaluació  

La mestra avaluarà les fitxes fent una correcció, es contemplarà per una part 

si han fet correctament les relacions de parella i, per altre banda, s’hi s’han 

col·locat adequadament els gomets a les parelles.  

 

Pel que fa a l’elaboració de pseudoparaules, la mestra dissenyarà una 

graella amb un ítems per fer una avaluació exhaustiva. Serà mitjançant una 

puntuació amb números: 

- 1: molt/si 

- 2: poc/ a vegades/algun 

- 3: gens / no 

La graella serà personal, és a dir, la mestra tindrà una graella d’avaluació 

per a cada nin.  

 

Consultar Annex 8 
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5.4 3R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA FONÈMICA 

Finalment, en el darrer trimestre es treballarà la consciència fonèmica, talment 

com s’ha exposat anteriorment, en aquest trimestre és treballarà tant de forma oral com 

per escrit.  

 

Recordar que, la consciència fonèmica és una part de la consciència fonològica, 

concretament l’habilitat per detectar, pensar en, i operar amb els sons individuals de 

paraules parlades, majoritàriament amb fonemes. 

Tenir consciència fonèmica implica saber segmentar fonemes, aïllar fonemes, confegir 

fonemes, afegir i treure fonemes,  substituir fonemes, categoritzar fonemes i reconèixer 

fonemes iguals. 

 

Per acabar,vull exposar unes conclusions extretes de National Early Literacy Panel 

(Estats Units, 2011): 

 La instrucció sobre la consciència fonèmica ajuda als nens a aprendre a llegir. 

 La instrucció sobre la consciència fonèmica (especialment segmentar fonemes 

d’una paraula) ajuda als nens a relacions sons i lletres quan lletregen paraules. 

 La instrucció sobre la consciència fonèmica és més efectiva quan manipulen 

alhora fonemes i lletres que quan només manipulen sons. 

 La instrucció és més efectiva quan s’usen pocs tipus de manipulació fonèmica 

que s’usen totes. Les més efectives són confegir fonemes, segmentar fonemes, 

esborrar, afegir i substituir fonemes. 

 Per ajudar a aprendre a llegir, la instrucció sobre la consciència fonèmica és 

efectiva a tots nivells  

 

A la programació hi constaran quatre tipus d’activitats repartides en diferents 

sessions.  

L’avaluació d’aquestes activitats en aquest trimestre serà diferent, ja no serà tant a 

nivell d’observació acompanyat per les graelles corresponents, sinó que serà més a 

nivell de correcció de tasques. L’avaluació està pensada així per què és la més adient 

per la tipologia de treball que es durà a terme.  
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1. EMPLENEM BUITS  

 

 

 

Objectiu  

- Fer conscients de la importància de la posició de les lletres dins 

d’una paraula.  

 

 

 

Activitat 

A la primera sessió es farà una fitxa de manera individual, on hi haurà una 

sèrie de dibuixos. A sota dels dibuixos hi haurà el nom, que representa el 

dibuix, incomplet. Els buits on hi falta la lletra estarà assenyalat per una 

línea horitzontal. L’activitat consisteix en emplenar els buits i obtenir 

paraules.  

 

La següent tasca de la sessió és realitzarà mitjançant una fitxa semblant, 

però sense el suport visual de la imatge. Amb la lectura de les lletres 

aportades hauran d’esbrinar la paraula secreta. Es podrà aconseguir o bé per 

assaig - error o per raonament cognitiu.   

 

Finalment, a la darrera sessió es jugarà al joc del penjat grupalment. La 

mestra començarà amb el primer penjat i el nin que endevini la paraula 

sortirà a la pissarra i dirigirà el joc. Com tots sabem, el joc del penjat 

consisteix en; una persona pensa una paraula i escriu tantes retxes 

horitzontals com lletres conté la paraula. La resta d’auditoria comença a dir 

lletres, el qui dirigeix el joc va col·locant les lletres a la paraula segons la 

posició que li correspon, en el cas que la paraula no contengui la lletra dita 

es dibuixa una extremitat d’una home, quan l’home està completament 

pintant el joc s’acaba, ja que significarà que hi ha molts d’errors. En el cas 

d’aconseguir la paraula abans que l’home estigui completament pintant, la 

persona que hagi endevinat la paraula guanya.  

 

 

 

 

Temporalització  

Tal i com s’ha especificat a l’apartat d’activitat, és duran a terme dues 

sessions, ja que la tasca es molt senzilla. Per tant, dedicarem una hora 
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setmanal a la primera tasca i una altra hora al joc del penjat.  

 

 

 

Avaluació 

La mestra realitzarà una correcció individualitzada de les tasques. 

L’avaluació no tindrà cap nota quantitativa ni qualitativa, simplement 

servirà com a guia perquè pugui saber els punts dèbils que s’han de 

treballar.  

 

 

2. QUIN DESORDRE! 

 

 

 

Objectiu  

- Ser capaç d’ordenar lletres per formar paraules existents. 

 

 

 

Activitat 

Aquesta activitat es farà mitjançant una fitxa. A la fitxa hi haurà 8 paraules. 

Cada paraula estarà a dins un requadre amb les lletres desordenades. Ells 

hauran de mirar totes les lletres i intentar fer agrupacions per tal que els hi 

surti la paraula clau. Per facilitar la tasca, a la mateixa fitxa hi haurà 8 

representacions de les paraules, però aquestes imatges estaran 

descol·locades respecta les lletres. 

 

La fitxa constarà de tres paraules bisil·làbiques, quatre paraules 

trisil·làbiques i una paraula polisil·làbica.  

 

Les imatges faran que el nin es contextualitzi i li sigui més fàcil trobar la 

resposta, malgrat la imatge que estigui en paral·lel no sigui la seva 

associació.  

 

Un cop tinguin la paraula escrita correctament, davall de les lletres 

presentades, hauran d’unir amb una fletxa la paraula amb la seva imatge 

corresponent.  

Aquesta tasca es farà a la primera sessió.  
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A la següent sessió es tornarà a repartir una fitxa semblant però amb més 

paraules. El mecanisme de treball serà el mateix.  

 

Finalment a la darrera sessió es proporcionarà una fitxa on només hi hagi 

les lletres i s’hagin de construir les paraules, però aquesta vegada no tindran 

el suport visual de les imatges. Si aquesta activitat no té èxit, la mestra de 

manera oral dirà les paraules que han de trobar.  

 

 

 

Adaptacions  

Tots els nins que tinguin alguna dificultat alhora de realitzar la feina, la 

mestra els hi proporcionarà alguna ajuda personalitzada. Per exemple, els hi 

donarà alguna pista; proporcionar la primera o la darrera lletra de la paraula, 

o els hi farà alguna descripció de la paraula clau.  

 

 

 

 

 

Temporalització  

L’activitat es durà a terme durant 3 sessions, per tant, es treballarà una hora 

durant tres setmanes.  

 

 

 

Avaluació 

La mestra farà una correcció de les fitxes i analitzarà quin tipus d’errors o 

dificultats existeixen, a partir d’aquesta observació podrà realitzar 

intervencions personalitzades als alumnes que presentin alguna dificultat.  

Tot i així podrà dissenyar una graella, exemple a l’Annex 9.  

 

 

 

3. CANVIAM LES LLETRES 

 

 

 

Objectiu  

- Dirigir l’atenció dels alumnes al fet que totes les lletres d’una 

paraula tenen un paper i fer-los conscients de que la posició de la 
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lletra marca una paraula concreta. 

 

 

 

Activitat 

A la sessió introductòria, la mestra escriurà una paraula a la pissarra i farà 

que els nins la pronunciïn, la combinin i la identifiquin. Aleshores la mestra 

substituirà una de les lletres de la paraula per una altra. La mestra ha de fer 

veure als nins el resultat tornant a pronunciar la paraula. S’haurà de reforçar 

la seva resposta pronunciant els diferents sons i la combinació de les lletres. 

Finalment, caldrà repetir aquest pas una i altra vegada. 

 

A continuació els alumnes hauran de realitzar una fitxa individualment. 

Aquesta fitxa estarà composta per parelles de paraules que només tenen una 

lletra diferent. Els nins hauran de fer associacions d’aquestes paraules i 

encerclar la lletra que es canvia o que és diferent.  

 

A la segona sessió els nins tornaran a realitzar una fitxa individualment 

però de  mecànica diferent. Aquest cop només tindran una paraula referent i 

ells hauran de cercar una paraula nova, canviant, eliminant o afegint una 

lletra de la paraula proporcionada. La paraula nova haurà d’existir.  

 

Finalment a la darrera sessió, es farà un joc a nivell grupal. Els alumnes 

faran una rotllana i un començarà dient una paraula, el company del costat 

haurà de canviar una lletra i inventar-ne una altra. En aquest joc, degut a la 

limitació de vocabulari que tenen, podran crear pseudoparaules.  

 

 

 

Temporalització  

L’activitat es durà a terme durant tres sessions;  

- 1a sessió (1h): Introducció a nivell grupal i fitxa individual 

d’associacions de paraules semblants que només canvien per una 

lletra.  

- 2a sessió (1h): Cercar paraules noves  

- 3a sessió (1h): Joc grupal de creació de paraules a partir del canvi 

d’una lletra.  
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Avaluació 

La mestra farà una correcció de la tasca realitzada per part dels alumnes de 

la primera i segona sessió, anotant les possibles correccions. Les 

correccions serviran com a punt de partida de les intervencions tan directes 

com indirectes que es puguin dur a terme.    

 

4. LLETREGEM 

 

 

 

Objectiu  

- Ser capaç de reconèixer totes les grafemes que apareixen en una 

paraula i fer una recitació ordenada natural de les mateixes.  

 

 

 

Activitat 

Aquesta activitat es plantejarà com un joc. La mestra de manera espontània 

dirà una paraula, per exemple sol. Seguidament dirà: sol és se-o-la. A 

continuació es dirigirà a un alumne i li dirà: Joan, ma. En Joan haurà de 

respondre me-a, poc a poc anirà nombrant tots els alumnes de la classe. 

Sense que hi hagi una explicació prèvia del joc, la mestra compte amb un 

element motivador, ja que el factor sorpresa provoca l’atenció per part dels 

alumnes.  

 

Una vegada s’hagi demanat una paraula a cada nin, es tornarà a fer una 

ronda però aquesta vegada en dos grup, sempre que es pugui comptar amb 

una persona de l’equip de suport. Si no tenim reforç es faria de manera 

global.  

 

A la següent sessió es plantejaria fer un joc de lletrejar. El joc consisteix en 

fer un “concurs”. Dividirem la classe en dos grup. Cada grup estarà 

compost per 7 alumnes i la mestra tindrà el paper de dinamitzadora. Els 

alumnes es repartiran 7 números a fi que cada alumne tingui un número 

assignat. La mestra a continuació, una vegada repartits els números, dirà un 

número i els dos alumnes que els hi hagi tocat hauran de competir. Després 
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exposarà la paraula i deixarà als nins que la puguin visualitzar, ja que es la 

primera vegada que juguen. Un cop mirada la paraula, primer un i després 

l’altre haurà de lletrejar-la. La mestra controlarà amb un cronòmetre el 

temps que tarda cada un. El nin que hagi tardat menys temps obtindrà un 

punt. Per acabar, s’apuntarà a la pissarra les puntuacions de cada equip.  

 

 

 

 

Ampliació  

A mesura que es vagi practicant aquest joc, els alumnes no podran mirar 

com s’escriu la paraula, fet que augmentarà la dificultat. 

 

 

 

Temporalització  

La primera sessió es realitzarà l’activitat sense prèvia explicació, aquesta 

sessió tindrà una hora de durada.  

A la segona i tercera sessió es posarà el pràctica el joc.  

A la quarta sessió el realitzarà el mateix joc però sense suport visual.  

 

 

 

Avaluació 

Aquesta activitat és molt difícil d’avaluar ja que cada alumne té un ritme 

diferent d’aprenentatge.  Però la mestra a la seva llibreta d’avaluació podrà 

anotar els aspectes més rellevants de la observació. Alguns dels aspectes 

que podria anotar seria:  

- Fluïdesa (ràpid, lent) 

- Reconeixement de grafies  

- Participació  

- Substitucions fonètiques (omissions, substitucions, repeticions...) 
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BLOC 3 

6. CONCLUSIONS  

A mode de conclusió, vull remarcar que la programació, tal i com s’ha esmentat a 

l’apartat d’introducció, no es posarà en pràctica. Està pensada i elaborada per una futura 

aplicació a dins un context real.  

 

Cal dir també que les activitats han estat dissenyades contemplant les 

instruccions del marc teòric del treball, responen a la teoria esmentada i van enllaçades 

a les idees mencionades de les investigacions. 

 

Penso que les activitats segueixen una estructura ben definida i totes elles estan 

gradualment seqüenciades tant a nivell de dificultat com a nivell de desenvolupament de 

la lectoescriptura.   

 

Aquesta programació té poca càrrega d’hores d’execució degut a què es pot 

complementar amb altres propostes i/o programacions d’altres continguts curriculars 

que es duguin a terme. Bàsicament, he destinat una hora setmanal intensiva a 

consciència fonològica, però com ja he explicat anteriorment, la consciència fonològica 

es pot treballar transversalment durant altres activitats curriculars.  

 

Finalment, vull incidir en un altre aspecte important, la coordinació que ha de 

tenir la tutora del grup classe, ja que es qui ha de posar en pràctica la programació, amb 

l’especialista d’audició i llenguatge. Aquesta professional (AL) podrà donar estratègies 

d’intervenció i pautes d’actuació per així poder aconseguir els objectius proposats i dur 

a terme una bona tasca docent. 
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A aquest apartat d’annexes introduiré totes les graelles d’avaluació de les activitats.  

 

Annex 1: 1R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA SIL·LÀBICA; 1. PICAR NOMS DE LA 

CLASSE  

 

Dia:  

BLOC 1: Noms de classe 

ANDREU MD D F NA PA A 

AUREA  MD D F NA PA A 

BIEL  MD D F NA PA A 

CARLES  MD D F NA PA A 

CARLA  MD D F NA PA A 

DAMIÀ MD D F NA PA A 

DOLORS MD D F NA PA A 

FRANCISCA MD D F NA PA A 

JOAN M. MD D F NA PA A 

MARIA MD D F NA PA A 

MIQUEL MD D F NA PA A 

NÚRIA MD D F NA PA A 

ROSA MD D F NA PA A 

TOFOL MD D F NA PA A 

 

 

BLOC 2:  

DILLUNS MD D F NA PA A 

DIMARTS MD D F NA PA A 

DIMECRES MD D F NA PA A 

DIJOUS MD D F NA PA A 

DIVENDRES MD D F NA PA A 

DISSABTE MD D F NA PA A 

DIUMENGE MD D F NA PA A 

GENER MD D F NA PA A 
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FEBRER MD D F NA PA A 

MARÇ MD D F NA PA A 

ABRIL MD D F NA PA A 

MAIG MD D F NA PA A 

JUNY MD D F NA PA A 

JULIOL MD D F NA PA A 

AGOST MD D F NA PA A 

SETEMBRE MD D F NA PA A 

OCTUBRE MD D F NA PA A 

NOVEMBRE MD D F NA PA A 

DESEMBRE MD D F NA PA A 

ESTIU MD D F NA PA A 

PRIMAVERA MD D F NA PA A 

HIVERN MD D F NA PA A 

TARDOR MD D F NA PA A 

 

 

BLOC 3: PARAULES QUOTIDIANES 

SOL MD D F NA PA A 

PLUJA MD D F NA PA A 

LLAPIS MD D F NA PA A 

GOMA MD D F NA PA A 

 

 

BLOC 4: PSEUDOPARAULES   

TRAQUIMA MD D F NA PA A 

SAFISORA MD D F NA PA A 

MATIDAPO  MD D F NA PA A 

LOFATIRU  MD D F NA PA A 

MICALETARO MD D F NA PA A 

AUSENAFU  MD D F NA PA A 

 



61 

 

Annex 2: 1R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA SIL·LÀBICA; CLASSIFICACIÓ I 

MURAL 

 

Alumne  Monosíl·labes Bisíl·labes  Trisíl·labes Polisíl·labes 

ANDREU NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

AUREA  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

BIEL  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

CARLES  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

CARLA  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

DAMIÀ NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

DOLORS NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

FRANCISCA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

JOAN M. NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

MARIA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

MIQUEL NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

NÚRIA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

ROSA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 

TOFOL NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A 
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Annex 3: 1R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA SIL·LÀBICA; 3. CURTES O 

LLARGUES? 

 

Alumne Paraules llargues Paraules curtes 

ANDREU NA PA A NA PA A 

AUREA  NA PA A NA PA A 

BIEL  NA PA A NA PA A 

CARLES  NA PA A NA PA A 

CARLA  NA PA A NA PA A 

DAMIÀ NA PA A NA PA A 

DOLORS NA PA A NA PA A 

FRANCISCA NA PA A NA PA A 

JOAN M. NA PA A NA PA A 

MARIA NA PA A NA PA A 

MIQUEL NA PA A NA PA A 

NÚRIA NA PA A NA PA A 

ROSA NA PA A NA PA A 

TOFOL NA PA A NA PA A 
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Annex 4: 1R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA SIL·LÀBICA; 4. BINGO DE 

SIL·LABES 

 

Sessió:  

Alumne  Observació 

d’estructura  

Observació 

sil·làbica  

Altres 

observacions 

ANDREU    

AUREA     

BIEL     

CARLES     

CARLA     

DAMIÀ    

DOLORS    

FRANCISCA    

JOAN M.    

MARIA    

MIQUEL    

NÚRIA    

ROSA    

TOFOL    
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Annex 5: 2n TRIMESTRE: CONCIÈNCIA INTRASIL·LÀBICA; 1. COL·LOCA’M 

AL MEU CISTELL  

 

Sessió:  

Alumne C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

ANDREU           

AUREA            

BIEL            

CARLES            

CARLA            

DAMIÀ           

DOLORS           

FRANCISCA           

JOAN M.           

MARIA           

MIQUEL           

NÚRIA           

ROSA           

TOFOL           
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Annex 6: 2nTRIMESTRE: CONCIÈNCIA INTRASIL·LÀBICA; 2. TREBALLAM 

RIMES 

 

Alumne Observacions  

ANDREU  

AUREA   

BIEL   

CARLES   

CARLA   

DAMIÀ  

DOLORS  

FRANCISCA  

JOAN M.  

MARIA  

MIQUEL  

NÚRIA  

ROSA  

TOFOL  
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Annex 7: 2n TRIMESTRE: CONCIÈNCIA INTRASIL·LÀBICA; 2. TREBALLAM 

RIMES 

 

Alumne Discriminació auditiva  

ANDREU NA PA A Observació: 

AUREA  NA PA A Observació: 

BIEL  NA PA A Observació: 

CARLES  NA PA A Observació: 

CARLA  NA PA A Observació: 

DAMIÀ NA PA A Observació: 

DOLORS NA PA A Observació: 

FRANCISCA NA PA A Observació: 

JOAN M. NA PA A Observació: 

MARIA NA PA A Observació: 

MIQUEL NA PA A Observació: 

NÚRIA NA PA A Observació: 

ROSA NA PA A Observació: 

TOFOL NA PA A Observació: 
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Annex 8: 2n TRIMESTRE: CONCIÈNCIA INTRASIL·LÀBICA; ONSETS I RIMES 

 

Nom: Andreu  

Creació de 

pseudoparaules  

1 2 3 

Compliment de rima 1 2 3 

Compliment d’onset  1 2 3 

Interacció  1 2 3 

Ús del material  1 2 3 

Domini de joc 1 2 3 

Motivació  1 2 3 

Participació  1 2 3 

Creativitat  1 2 3 
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Annex 9: 3R TRIMESTRE: CONSCIÈNCIA FONÈMICA; 2. QUIN DESORDRE 

 
Alumne  Monosíl·labes Bisíl·labes  Trisíl·labes Polisíl·labes observació 

ANDREU NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

AUREA  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

BIEL  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

CARLES  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

CARLA  NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

DAMIÀ NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

DOLORS NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

FRANCISCA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

JOAN M. NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

MARIA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

MIQUEL NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

NÚRIA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

ROSA NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

TOFOL NA PA A NA PA A NA PA A NA PA A  

  

 

 


