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RESUM 
 

L’ús de la dramatització al servei de la tasca educativa no es troba generalitzada en el context 

educatiu espanyol, tot i que diversos autors hagin assenyalat el gran nombre de beneficis que 

aquest suposa. Per aquest motiu, en el present treball es pretén conèixer i examinar les 

possibilitats de les tècniques dramàtiques per a la millora de la competència lingüística, més 

concretament de l’expressió oral. Es van comparar entre dos grups d’infants amb edats 

compreses entre els 9 i 11 anys en mesures de consciència fonològica. El grup experimental va 

participar durant un mes i mig en una experiència innovadora, realitzant un breu programa 

d’estimulació del llenguatge i la comunicació, fent ús de la  dramatització. Es pretén comprovar 

si aquesta eina és útil, augmentant així les puntuacions entre la prova pretest i post-test pel que 

fa a la consciència fonològica. En la línia dels estudis previs, els resultats corroboren la hipòtesi 

plantejada i ressalten que després de realitzar les sessions, els infants del grup experimental han 

vist augmentats els seus resultats de manera significativa en totes les variables mesurables en 

termes de competència fonològica, en comparació al grup control que s’ha mantingut sense 

canvis. Per tant, es pot concloure que la dramatització suposa una millora en el treball de la  

consciència fonològica.  

 

Paraules clau: Habilitats lingüístiques, expressió oral, consciència fonològica, teatre i 

expressió artística. 
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ABSTRACT 

 

The use of dramatization at the service of educational work is not widespread practice in the 

Spanish educational context, although several authors have pointed out the large number of 

benefits that this entails. For this reason, this paper aims to know and examine the possibilities 

of dramatic techniques for the improvement of linguistic competence, more specifically in oral 

expression. Two groups of children between the ages of 9 to 11 were compared in measures of 

phonological awareness. The experimental group was part of an innovative experience on 

language and communication stimulation though dramatization during one month and a half. It 

is intended to check if this tool is useful, thus increasing the scores between the pre-test and 

post-test with regard to the phonological awareness. In the line of previous studies, the results 

corroborate the departing hypothesis and emphasize that children of the experimental group 

increased significantly in all measurable variables in terms of phonological competence, 

compared to the control group, which showed no changes. Therefore, it can be concluded that 

dramatization represents an improvement in the work of phonological awareness. 

 

Keywords: Language skills, oral expression, phonological awareness, theatre and artistic 

expression. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

1.1. JUSTIFICACIÓ 

 

Després d’una visita al CEIP Ponent, escola on realitzaré les pràctiques de menció, vaig 

observar que disposaven d’un espai de dramatització.  La seva utilització era escassa, per això 

vaig decidir focalitzar el treball en aquesta sala, per augmentar-ne així la seva funcionalitat. A 

més, disposo d’experiència tant personal com educativa d’haver posat en pràctica aquest recurs 

i  el gran interès que em desperta per les possibilitats educatives que ofereix. El treball té com 

a títol La dramatització com a eina d’audició i llenguatge. Es realitzaran una sèrie de tallers i 

activitats amb un grup-classe d’alumnes de quart d’Educació Primària, on es pretén que vagin 

adquirint coneixements i treballant habilitats comunicatives i lingüístiques mitjançant diverses 

sessions lúdiques.  

 

La comunicació i el llenguatge són fonamentals i uns instruments importants per a la 

socialització i l’aprenentatge. Per aquest motiu, cal tenir cura d’aquests i afavorir el 

desenvolupament afectiu, psicomotor, social, cognitiu i lingüístic dels infants, necessaris pel 

creixement. Nuñez i Navarro (2007), consideren que una bona manera per aconseguir-ho és 

fent ús de la dramatització com a recurs didàctic per a la millora d’aspectes educatius.  

 

Considero que el nostre sistema educatiu, necessita un canvi, una transformació en la 

metodologia d’aprendre i d’ensenyar. S’acostuma a adquirir de cada vegada menys els 

coneixements fent ús dels llibres de text i la memorització. Una alternativa al nostre entorn 

educatiu, tal i com proposa Sánchez (2016) és encaminar l’aprenentatge cap a la comprensió i 

el desenvolupament de la creativitat. La dramatització, entesa com a un joc té un gran poder en 

l’ensenyament. Suposa pels alumnes el coneixement d’un nou món, on el més important és el 

procés i la satisfacció (Tejerina, 1994).  

 

En molts centres educatius no es dóna suficient importància al treball de certs aspectes, com el 

desenvolupament de la creativitat, la imaginació, la por a parlar en públic, les habilitats socials, 

el treball en grup, que implica interacció entre els companys i el treball autònom. És necessari 

trobar i fer ús d’eines que tinguin en compte els punts esmentats, a més d’augmentar  

l’autoestima, la confiança i tenir un major coneixement personal; així com el compromís i 

responsabilitat cap a la feina i el treball.  
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La proposta d’aquest treball va dirigida a donar vida a un espai en desús per tal de conèixer la 

dramatització com a eina de treball educatiu i conscienciar de la necessitat d’aquesta a les 

escoles. Aquest fet, es troba relacionat amb l’aprenentatge servei, ja que alhora que els infants 

mitjançant diverses sessions lúdiques obtenen l’aprenentatge d’habilitats, continguts i 

competències es rehabilita l’aula de dramatització. A més, es fomenta l’interès i  la participació 

de la comunitat educativa, la qual se’n podrà beneficiar coneixent activitats que s’hi han dut a 

terme i potenciant la continuació d’aquest projecte. Cervera (2006) afirma que: “és vàlida per 

a totes les edats, evitant així una classificació que, per la senzillesa de col·locar una xifra al 

principi, es destini a un públic determinat i a uns determinats intèrprets” (p.3). A alguns infants 

els costa vèncer la timidesa i acostumen a sentir vergonya i inhibir-se. Per aquests motius i 

molts d’altres amb la pràctica de la dramatització es pot aconseguir el treball d’aquests 

sentiments i emocions, convertint-se així en persones lliures i creatives. Al mateix temps 

treballen amb l’expressió oral, l’escrita, la corporal, la comprensió, l’entonació, l’articulació i 

molts altres aspectes positius pels infants tant a nivell lingüístic, psicològic o sociològic. S’ha 

de creure amb aquesta com a una activitat al servei de l’educació i no de manera aïllada,  per la 

seva complexitat i formació, de la qual la gran majoria dels infants en gaudeixen. 

 

Es considera una pràctica innovadora, poc emprada en els centres, fet que es pot deure a la falta 

de formació i coneixement dels docents o  de materials didàctics. A més és una eina activa i 

integradora. Cal treballar per aconseguir una educació que pretén promoure la participació i 

col·laboració de tota la comunitat educativa, des d’una perspectiva inclusiva.  

 

 

2. OBJECTIUS 

 

L’objectiu general d’aquest TFG és revitalitzar l’espai de dramatització que disposa el centre i 

fer-lo servir com a eina d’aprenentatge, per tal de destacar el seu paper educatiu, treballant de 

manera lúdica i motivadora. 

 

Tenint en compte l’objectiu general, se’n proposen d’altres d’específics tals com:  

 

1. Estimular les habilitats comunicatives en general i l’expressió oral en particular. 

2. Valorar l’eficàcia d’un programa d’estimulació del llenguatge basat en la dramatització per 

a la millora de la consciència fonològica.  
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3. Fomentar l’autoestima, la desinhibició i el treball en equip mitjançant la dramatització. 

 

 

3. MARC TEÒRIC  

 
 

3.1. CONCEPTES BÀSICS: DRAMATITZACIÓ I TEATRE 

 

Diversos estudis, com els d’Aguilar (2012), Pérez (2004) i Prieto (2006), sobre la dramatització, 

la seva teoria i posada en pràctica, han facilitat el coneixement del seu significat, els beneficis 

que suposa per a l’educació, les característiques i algunes tècniques.  

 

Per seguir aprofundint en aquesta i evitar confusions en la terminologia, és convenient entendre 

i diferenciar el significat dels conceptes de dramatització i teatre, que en molts cops es pensa 

que són sinònims però cal tenir en compte els matisos que presenta cada un. Tal i com exposen 

Motos i Tejedo (2012), aquests dos conceptes comparteixen una mateixa base, considerats “un 

procés de creació on allò fonamental consisteix en utilitzar tècniques del llenguatge teatral com 

a suport lúdic, pedagògic o didàctic” (p.19). La dramatització, no és teatre. “És aquella activitat 

que utilitza l’eina teatral en una pràctica lúdica (...) i es diferencia del terme teatre, reservat 

exclusivament per l’espectacle, la posada en escena davant un públic” (Tejerina, 1994, p.118). 

A més, segons Pérez (2004) “el teatre desenvolupa la capacitat estètica de la persona; la 

dramatització proporciona la capacitat de resolució de problemes per mitjà de l’expressió 

directa en situacions de la vida quotidiana” (p.70). 

 

Tenint en compte les idees exposades pels diferents autors, a continuació, es mostra un quadre 

comparatiu que reuneix les característiques i alhora serveix de comparació entre la 

dramatització o joc dramàtic i el teatre.  
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Quadre comparatiu. Extret de l’article “El teatro en la escuela: un proyecto municipal de 

incentivación del teatro como actividad formativa, cultural y artística” (Torras, 2012 , p.207) 
 

 

 

                                           Dramatització                                                  Teatre 

 

Participants                        

 

 

Peculiaritats  

 

Mitjans  

 

Text   

 

 

 

Ritme 

 

Lloc           

 

Coordinador 

 

 

Finalitat  

 

 

 
 

Jugadors. 
Jugadors i observadors 
s’alternen. 
Participació oberta a tots 
i voluntària.  

Actors. 
Actors i espectadors 
diferenciats i dividits. 
Participació restringida i 
seleccionada.   

Expressament 
pedagògica i lúdica. 
Plaer espontani.   

Construcció artificiosa. 
 
Treball   previ   a 
l’assoliment  artístic.  

Tècniques diversificades al 
servei del joc.   

Ús seleccionat de tècniques 
teatrals, subordinades a un 
projecte artístic. 

Improvisat. Parteix 
d’esquemes d’acció sobre un 
guió general i es susceptible 
de variacions i aportacions 
personals.    

Text previ, que se 
memoritza amb fidelitat.   

Lliure,  creat 
espontàniament.    Prèviament marcat.   

Aula.  Escenari. 

Animador. Director d’escena. 

Contribuir a la formació i 
desenvolupament de la 
persona. 
S’esgota freqüentment en la 
pròpia realització. 
 
 

Preparació rigorosa d’actors 
en l’art de la interpretació. 
Se proposa com objectiu la  
representació espectacular. 
 
 

Interessa més el procés de 
creació que el resultat artístic.  
 

Interessa, sobretot, la qualitat 
del resultat artístic.  
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3.2. LA DRAMATITZACIÓ EN LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA ESPANYOLA 

 

Un fet curiós segons afirma Tejedo (1997) és el camí semblant que han seguit les diferents 

nacions pel que fa a la incorporació de la dramatització en els seus currículums. El motiu de la 

seva aparició al Sistema Educatiu, es degué a la demanda tant per part de moviments, d’actors, 

d’associacions nacionals, de professors i professores...  

 

Ens centrarem en la vigent Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE)  

de 2013 de l’educació en l’Estat espanyol, dins la qual es troba el decret 32/2014 de 18 de juliol, 

pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària de les Illes Balears. La dramatització, 

segons Tejedo (1997), s’empra com a mètode per ensenyar en les altres assignatures, ja sigui 

en les llengües, els valors, l’educació artística... i que “l’atractiu de les tècniques dramàtiques 

radica en els seus components dinàmics, participatius i lúdics” (p.22). Amb el seu ús didàctic 

es pretén aconseguir els objectius d’altres matèries. Pel que fa a l’annex dedicat a l’Educació 

Artística s’engloba dins el bloc 2: interpretació musical, per tal de treballar dramatitzacions 

senzilles, útils per a l’adquisició de nou vocabulari i desenvolupar capacitats relacionades amb 

la parla, respiració i articulació. En l’annex de les Llengües i Literatura, la dramatització es 

troba present a diversos blocs. Fent ús d’aquesta, es pretén desenvolupar la llengua oral i fer 

partícips a les famílies en l’educació dels fills/es. A més, és un recurs interessant i útil per ajudar 

als infants a comunicar-se i participar per millorar la pronunciació, entonació, gests i 

moviments. Potencia també la comunicació escrita, ja sigui llegint o elaborant dramatitzacions 

i l’ús de la dramatització en l’educació literària. També n’és útil pel treball de certs valors.  

 

Els fets anteriorment esmentats es corroboren en l’estudi realitzat per González (2012) que 

comprova quina és la presència de la dramatització dins el currículum de l’Educació Primària. 

El fet de trobar-se en el currículum, significa que és un requisit i per tant s’hauria de posar en 

pràctica a totes les escoles. Tot i formar part d’aquest, la realitat és molt diferent. Actualment, 

la dramatització s’ofereix als centres com a una activitat extraescolar. Recents investigacions 

d’Onieva (2011) i Pérez (2011), mencionen que: “cal valoritzar la implementació de la 

dramatització en les aules per a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge” (p.60). Per 

aquest motiu i segons Navarro (2007) el fet que la dramatització sigui una de les grans absències 

en les nostres aules es deu a l’escassa formació inicial del professorat. Autors com Prado (2004), 

Navarro (2006) i Vegas (2009) entenen que: “fer teatre en les aules implica innovar en 

l’ensenyança i millorar el lloc de l’art de la societat i, més específicament, en l’educació dels 
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joves” (p.60). El lloc que ocuparà la dramatització en un futur, no ho determinarà únicament la 

llei, sinó l’entusiasme dels propis mestres i especialistes per desenvolupar-ho en els centres 

educatius (Tejerina, 1994). 

 

3.3. LA DRAMATITZACIÓ COM A EINA D’APRENENTATGE 

 

La dramatització aporta molts beneficis com a recurs educatiu. És una pedagogia que propicia 

la renovació, cap al canvi a una escola activa i a l’educació basada en valors actuals i del futur.  
 

Segons estudis realitzats, els professors que han utilitzat el teatre en les seves respectives 

assignatures, sobretot si no ho han fet de manera ocasional sinó durant un període de temps 

prolongat, se mostren satisfets davant els efectes beneficiosos (Tejerina,1994).  

 

La dramatització afavoreix l’adquisició de la llengua experimentant, negociant, 

participant i analitzant situacions, personatges i conflictes planejats, reforça les 

estratègies de comunicació entre els estudiants i, el fet de treballar en equip, possibilita 

la cooperació. (...) També, desenvolupa l’autonomia amb la implicació de l’alumnat en 

el seu propi aprenentatge, fet que fomenta la confiança en un mateix, impulsa la 

desinhibició, la fluïdesa verbal i, com redueix les barreres afectives, augmenta la 

motivació, la imaginació i la creativitat. (Prieto, 2006, p.916) 

 

És una eina idònia per a proposar activitats d’interacció social (...) perquè es basa essencialment 

en el diàleg i permet crear en l’aula situacions reals de comunicació que requereixen l’ús de la 

llengua oral mitjançant tècniques lúdiques (Prieto, 2006, p.916). En la investigació de Cruz, 

García i Ruiz (2013) que es partia d’una mostra de 49 alumnes, es constata que amb la pràctica 

de la dramatització els infants del grup experimental (23) obtingueren una millora de 1,3 punts 

de mitjana pel que fa al nivell d’expressió i reconeixement de les emocions, respecte del grup 

control.  Tant el “London Bublle Theatre Company” com el “Drama Way” han comprovat que 

el drama és una forma efectiva per ajudar als infants d’entorns socials desfavorits amb 

necessitats en la parla, el llenguatge i la comunicació. El 78% d’aquests infants mostraren una 

millora en l’aprenentatge de vocabulari, d’expressió oral i de comprensió mitjançant els sons, 

les paraules, la cara i el cos (...), mentre que el 70% millorà el comportament emocional i de 

conducta (Annand, 2011). Amb la dramatització s’aconsegueix un canvi i un desenvolupament 

positiu en habilitats socials, personals i afectives, com n’és el cas d’un alumne objecte de 
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bullying, amb dificultats d’assertivitat (Cruz, 2017). També,  segons Corbett, et al. (2015): “la 

intervenció basada en el teatre, millora la competència social per a infants amb TEA” (p.669).  

Partint d’una mostra de 30 alumnes, quasi la meitat afirmaven tenir problemes per expressar-

se, ja sigui per timidesa o por a ser ridiculitzats. Després de fer ús de tècniques dramàtiques, 

vuit dels quinze alumnes es van mostrar més propicis a expressar opinions i sentiments 

(Aguilar, 2012). Aquestes millores, es deuen a què amb la dramatització es valoren unes 

qualitats i habilitats que no s’acostumen a trobar en els centres escolars.  

 

Jerez, I. I Encabo, E. (2005), comproven que per a la millora de la competència comunicativa, 

que engloba aspectes verbals i no verbals, es proposa la dramatització. Es relaciona amb la 

millora de destreses lingüístico-comunicatives. Llavors, tal i com afirmen alguns autors com 

Cervera (1993) i Encabo (2009): “entenem així el treball de la dramatització com idònia per 

treballar la comunicació en un sentit integral” (p.48). Segons Sánchez (2016) i tenint en compte 

la realitat dels nostres centres: 

 

L’alumnat rep una formació lingüística molt tradicional sobretot en les destreses de 

lectura i d’escriptura. La majoria dels professors no atorguen suficient rellevància a l’ús 

de la comunicació oral i no verbal. L’oralitat, el llenguatge no verbal i els elements del 

context, que tant condicionen el missatge, queden a l’oblit. (p.47) 

 

Com  a eina didàctica, la dramatització afavoreix el desenvolupament i l’enriquiment de les 

habilitats expressives i lingüístiques (Motos,1993). La mitjana de paraules escrites; així com la 

seva complexitat, fluïdesa i el grau d’imaginació en les produccions orals dels infants del grup 

experimental, que han fet ús de tècniques dramàtiques, es veu incrementada més de la meitat 

en comparació al grup control.  En els seus estudis, utilitza el drama com a eina didàctica per a 

un millor aprenentatge de la llengua, obtenint així brillants resultats que tenen a veure amb 

l’enriquiment del vocabulari o l’ús del llenguatge en diversos contexts (Motos,1993).  

 

La singularitat i la importància educativa de la dramatització recau en què agrupa tots 

els recursos expressius del ser humà, treballant així les habilitats bàsiques presents en 

els programes escolars. La dramatització ofereix l’oportunitat de cultivar-los, alguns 

cops de manera simultània i d’altres de forma successiva. (Tejerina, 1994, p.127)  
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L’estudi que Ortuño (2009) ha realitzat en la seva tesi doctoral Análisis de la Dramatización en 

la formación de los docentes. Competencia comunicativa y pedagogía teatral conclou que  

l’objectiu fonamental de la dramatització és procurar el desenvolupament integral de l’individu 

mitjançant un conjunt de tècniques creatives i expressives que neixen fonamentalment del 

teatre. A més, tendeix a desenvolupar els nivells expressius i comunicatius de les persones. Una 

proposta educativa que es desenvolupa mitjançant el joc i l’experimentació de la pràctica 

col·lectiva.  

“Tenir habilitats de comunicació i llenguatge competents és essencial no només pel 

desenvolupament de l’alfabetització sinó també pels components bàsics necessaris per 

entendre, parlar, escoltar, expressar pensaments i idees, llegir i escriure” (Lloyd, 2014, p.31). 

La dramatització possibilita el desenvolupament i l’adquisició de determinades destreses 

lingüístiques, en especial les orals, experimentant millores de la fluïdesa en situacions 

d’interacció lingüística, l’aprenentatge de funcions comunicatives, de vocabulari, de 

pronunciació i d’altres característiques prosòdiques de la llengua de forma plenament 

contextualitzada (Pérez, 2004). 

 

“L’expressió dramàtica és un llenguatge total, que pel camí del joc, té com a objectiu arribar 

als continguts d’una forma menys conscient i més expressiva” (Prieto, 2006, p.915).  

 

Crea un text que s’ha d’elaborar seguint les regles d’expressió oral, discursives, 

estratègiques, sociolingüístiques... Permet explorar, com en el joc, altres realitats i 

experimentar amb situacions humanes, així com participar en la creació del llenguatge 

que neix en cada situació. (Prieto, 2006, p.918) 

 

Les habilitats del llenguatge oral juguen un paper clau en el desenvolupament lector (Hulme i 

Snowling, 2014). S’ha comprovat que el dèficit en aquesta habilitat es relaciona amb les 

dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (Kudo, Lussier i Swanson, 2015) i que 

l’entrenament de la consciència fonològica millora les habilitats de lectura i d’escriptura (Defior 

i Tudela, 1994). Pel que fa als coneixements lingüístics, segons Blanco i González (2016) són 

difícils d’estudiar i amb la pràctica de la dramatització s’assimilen millor.  
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La dramatització afavoreix el desenvolupament de l’expressió oral (Aguilar, 2012). L’autora 

exposa que s’han detectat importants millores en la competència fonològica d’aquells infants 

que han estat sotmesos al programa basat en la dramatització. Aquests, partien d’una puntuació 

mitjana de 5,31 en el pretest, aconseguint una mitjana de 5,71 en el post-test. En canvi, el grup 

control partia d’una puntuació de 5,36 en el pretest i 5,41 en el post-test. Per la qual cosa, 

s’observa un augment significatiu del grup experiment, els quals han adquirit més habilitats 

fonològiques. En darrera instancia, aquest fet suposa una millora en la competència 

comunicativa. A aquest estudi, s’hi afegeix el realitzat per Redondo i Álvarez (2015), on amb 

les activitats de dramatització és en el component fonològic on hi ha hagut més notaria de 

beneficis. Cal tenir en compte que quan s’avalua la consciència fonològica, es pot fer ús de 

tasques variades amb diferents graus de dificultat. Bravo, Villalón i Orellana (2002), ens 

afirmen que segons investigacions, les tasques actives, que exigeixen algun tipus de 

manipulació sobre les paraules impliquen un grau de dificultat major que les passives 

(identificar les diferències fonològiques entre les paraules), ja que requereixen el reconeixement 

de les lletres i la capacitat de segmentar.  
 
 

4. MÈTODE 

 

Es realitzarà un estudi empíric emprant un disseny mixt, composat per dos grups de nens i nenes 

independents en dos moments temporals distints, els quals esdevindran la mesura intragrup o 

mesura repetida. Es recolliran dades quantitatives i qualitatives (observacionals).  

 

4.1. HIPÒTESI 

La hipòtesi  que el grup experimental, format per infants d’entre 9 i 11 anys d’Educació 

Primària, que reben un programa breu d’estimulació del llenguatge i la comunicació basat en la 

dramatització augmentaran les seves puntuacions entre la fase pretest i post-test en valors de la  

consciència fonològica en contrast al grup control.  

 
 

4.2. MOSTRA 
 

Per a l’estudi, es va comptar amb la col·laboració dels alumnes de quart d’Educació Primària 

del col·legi públic CEIP Ponent, del municipi d’Inca. Els/les alumnes van ser seleccionats de 
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manera no aleatòria. La falta de disponibilitat horària i el gran nombre d’alumnes per aula va 

impedir que es poguessin dur a terme les sessions amb els dos grups de quart. Pels motius 

anteriorment esmentats, es va treballar amb el grup-classe de quart B.  El motiu d’aquesta 

elecció es degué a un aspecte de coordinació,  ja que la mestra d’AL del centre  impartia moltes 

sessions en aquest grup. La mostra de nins i nines sobre la qual es va aplicar la investigació fou 

de 53 alumnes, distribuïts de la següent manera: 
 

Taula 1. Recull de dades dels participants dels dos grups 

 
TOTAL NINS NINES 

LLENGUA 

CATALANA 

Alum.        Perc. 

LLENGUA 

CASTELLANA 

Alum.        Perc. 

LLENGUA 

ÀRAB 

Alum.        Perc. 

LLENGUA 

HONGARÈS 

Alum.        Perc. 

CONTR. 26 13 13 9 34,6% 14 53,9% 3 11,5% - - 

EXP. 27 11 16 7 25,9% 16 59,3% 3 11,1% 1 3,7% 

 

 

La diversitat d’aquests també és un factor a destacar ja que hi ha  famílies que provenen d’altres 

indrets del territori espanyol o bé procedents d’altres països d’arreu del món. Aquest fet, suposa 

l’oportunitat pels diferents alumnes d’enriquir-se i conèixer altres cultures. El nivell econòmic 

de les famílies és mitjà-baix, de les quals moltes d’aquestes es troben totalment integrades al 

poble i a l’escola; tot i que n’hi ha d’altres que no. En ambdós grups, hi ha una gran varietat pel 

que fa al nivell cognitiu i actitudinal. En general, els infants tenen com a primera llengua el 

castellà, tot i que les sessions es realitzen en llengua catalana, ja que és la llengua predominant 

del centre.  

               

TOTAL NINS NINES 

PROCEDÈNCIA  D’ALTRES 

INDRETS  DEL TERRITORI 

ESPANYOL 

        Alum.                       Perc. 

 

PROCEDÈNCIA  D’ALTRES PAÏSOS 

               Alum.                         Perc. 

CONTR. 26 13 13 1 (Còrdova) 3,8% 
3  (Marroc, 

Colòmbia, Equador) 
11,5% 

EXP. 27 11 16 - - 3 (Marroc) 11,1% 
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Pel que fa al grup experimental, aquest és nombrós i es dificulta el treball amb la seva totalitat, 

per la qual cosa es duran a terme desdoblaments obtenint així dos grups, un de 14 alumnes i 

l’altre de 13 alumnes. El repartiment s’ha realitzat de manera heterogènia i l’encarregada n’ha 

estat la tutora. D’aquesta manera permetrà aprofundir i maximitzar l’aprenentatge de les 

sessions, a més de fomentar una major participació. Segons la informació rebuda per part de la 

tutora, el grup-classe presenta dificultats en la lectura i l’escriptura.  A més, també cal treballar 

la cohesió, per la presència d’alumnes que no es troben integrats i adaptats a la metodologia del 

centre. La majoria de nins i nines cerquen cridar l’atenció i ser protagonistes, fet que alguns 

cops dificulta el funcionament de les classes. Els costa estar atents i respectar les normes. Tot i 

així, cal dir que són un grup divertit i molt participatiu, amb ganes d’aprendre i treballar.   

 

4.3. MATERIALS I INSTRUMENTS   

 

Pel desenvolupament del treball, en les diferents sessions s’han emprat diversos materials, tals 

com puguin ser targetes i d’altres amb els quals es pot treballar de manera lúdica i que ens 

resulten útils pel fet que ens permeten transformar-los imaginàriament, dotant-los de funcions 

simbòliques diferents a les seves funcions habituals (cadira, llapis...). El docent és l’encarregat 

d’organitzar i preparar el material adequat per a cada sessió. Donat el caràcter quantitatiu 

d’aquesta investigació, el primer pas que es va realitzar fou la recollida de dades. La 

investigació va encaminada a la realització d’un pretest i un post-test per tal de comparar els 

resultats obtinguts. Les proves que es van aplicar foren les de processament fonològic i de 

lectura inicial de Luis Bravo i Arturo Pinto (annex 1), tenint en compte les normes d’aplicació. 

Aquestes es troben explicades de manera més detallada a la següent pàgina. La seva elecció es 

degué al fet de treballar la consciència fonològica i presentar una mancança en la lectura i 

l’escriptura, fet esmentat anteriorment. A més, també és útil per millorar l’ortografia i adquirir 

nou vocabulari.  

 

El pretest i el post-test es van realitzar de forma individualitzada en els dos grups de quart 

d’Educació Primària. Es partia així d’una mostra de 53 alumnes. Abans de dur a terme el pretest, 

es va proporcionar a cada infant el consentiment (annex 2) per a poder realitzar la prova i al 

llarg de la primera setmana, tots el van portar signat, fet que va agilitzar la tasca d’anàlisi. A 

més, es va informar mitjançant una circular (annex 3) als pares i mares i de manera verbal a les 

tutores i als/les alumnes de la metodologia que es seguiria en les sessions i que en cap cas seria 
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perjudicial pels infants, sinó tot el contrari, i per la qual cosa s’intentava comprovar. Per tal de 

poder realitzar fotografies durant el procediment, tot i tenir un permís de dret d’imatge de 

l’escola es va elaborar una circular per demanar el consentiment dels pares, mares o tutors, ja 

que es tractava d’un treball universitari (annex 4).  Es va procurar presentar sempre el test de la 

mateixa manera a tots els participants, emprant les mateixes paraules i mostrant la màxima 

imparcialitat per tal de no influir en la resposta. Un cop obtingudes les dades es va procedir a 

la seva anàlisi per tal d’extreure uns resultats globals i poder comparar-los. El test conté un 

seguit de proves que serveixen per avaluar els processos fonològics i verbals, de descodificació 

lectora i contribuir a determinar quines són les principals dificultats que es presenten. Les 

proves han estat elaborades seguint un model de tasques experimentals, en la qual els subjectes 

poden respondre de manera correcta o incorrectament. 

  

Pel que fa a les  proves de processament fonològic, es van administrar les següents proves, 

incloses dins la bateria d’Exploració Verbal BEVTA (Bravo i Pinto, 2008).   

 

Prova de discriminació auditiva (DA):  consisteix en fer la lectura de vint-i-un parells de 

paraules, algunes amb pronunciació semblant i d’altres iguals. Els infants han d’indicar si 

la paraula escoltada és igual o diferent. S’obtindrà un punt per a cada parell correcte 

reconegut, fins a una puntuació màxima de 21 punts.  

 

Prova de seqüència auditiva fonèmica (SA): es fa escoltar a l’infant dotze sèries de 

fonemes, que en articular-se formen una paraula. Aquest, haurà de reconèixer la paraula 

d’una llista d’altres tres de pronunciació semblat, presentada visualment un cop hagi 

escoltat cada sèrie. Es podrà aconseguir una puntuació màxima de 12 punts, obtenint un 

punt per a cada paraula reconeguda correctament. 

 

Prova d’integració de seqüències auditives orals (S.A.O.): el nin o nina escolta la seqüència 

de fonemes presentats anteriorment (dotze paraules) i ha de pronunciar les paraules que es 

forma amb aquests. D’aquesta manera, ens permet comprovar les diferències en el 

rendiment d’ambdues. Es recomana que entre aquesta prova i l’anterior, es deixi un interval 

de temps. S’obtindrà un punt per cada integració i reconeixement correcte de la paraula, 

fins a un total de 12 punts. 
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Prova de segmentació de paraules segons els seus fonemes (S.P.): s’ha de fer escoltar 

quinze paraules i després demanar als infants que les separin en fonemes que contenen. 

S’anota un punt per cada paraula correcta que contengui tots els fonemes que l’estructuren, 

fins a un màxim de 15 punts. 

 

Prova d’inversió oral de síl·labes (INV.): consisteix en realitzar la lectura de dues sèries 

de setze síl·labes i demanar als alumnes que repeteixin cada una d’elles en sentit invers a 

l’escoltat. Per a cada resposta correcte s’obtindrà un punt, fins a un total de 32 punts. 

 

El conjunt de proves de descodificació lectora, tenen per objectiu contribuir en l’avaluació de 

diferents errors específics comesos durant la descodificació, en la lectura de paraules fora de 

context. Les proves són: 

 

Prova de lectura i descodificació visual i auditiva de paraules: consisteix en la lectura per 

part de l’infant de dues sèries de quinze paraules. Una d’aquestes pretén avaluar les 

confusions visuals en la descodificació (C.V.),  mitjançant paraules, la configuració 

gràfica de les quals és confon amb altres i l’altra avalua les possibles confusions auditives 

(C.A.) de paraules compostes per fonemes de pronunciació semblant. Les sèries 

s’avaluaran per separat i la suma de puntuacions, indicarà els errors de descodificació per 

confusions perceptives. Es pot aconseguir un màxim de 30 punts, obtenint un punt per a 

cada paraula llegida correctament. 

 

Prova de lectura i dictat de pseudoparaules: aquesta prova, comprèn dos llistats de quinze 

pseudoparaules, pronunciables però sense significat. L’objectiu d’aquestes és estudiar els 

processos de descodificació fonològica. Per a cada pseudoparaula llegida correctament 

s’obtindrà un punt fins a un total de 30 punts.  

 

Un cop finalitzades les sessions, tant al grup control com al grup experimental se’ls van repetir 

les proves esmentades anteriorment i que ja havien estat passades a l’inici del procés (pretest), 

per tal de poder-ne realitzar una comparació i així una avaluació final del projecte. 
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4.4. PROCEDIMENT 

 

El docent, abans de dur a terme les sessions va passar a cada infant dels dos grups-classe de 

quart les proves de processament fonològic i de lectura inicial, detallades anteriorment (pretest), 

per tal de saber el punt de partida i els coneixements que es disposaven i així poder anar enfocant 

les diferents sessions cap a un objectiu. 

 

En les sessions, es van posar en pràctica les habilitats comunicatives, lingüístiques, socials... 

fent ús de la dramatització. L’escola, tot i no fer desdoblaments, amb la coordinació amb la 

tutora i l’AL vam acordar una hora diària per a la realització de les sessions, ja que la mestra 

d’AL intervenia diàriament dins els grups-classe de quart d’Educació Primària. Per a les 

sessions, un grup es quedava dins la classe aprofundint sobre un tema i l’altre grup realitzava 

les activitats de dramatització, així de manera alternativa, fet que suposava un benefici tant pels 

alumnes com pels mestres, ja que podien dedicar una major atenció als infants. La durada de 

les sessions fou de 55 minuts i se’n realitzaren dues o tres setmanals, depenent de les setmanes, 

ja que s’ha donat el cas que hi havia tallers o festes escolars. La temporització de les sessions 

fou d’un mes i mig. A la següent imatge es mostra el calendari que s’ha seguit:  

Taula 2. Calendari de sessions per al grup experimental  

ABRIL 2019 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
1 2 3 4 5 

NOM DE GRUP I LOGO 
8

 SESSIÓ 1 (G.1)      
9 SESSIÓ 1 (G.2)    

10
               PRE-TEST 

        11                 PRE-TEST  
     12 

SESSIÓ 2 (G.1)    
15 SESSIÓ 2 (G.2)    

16 17 18 19 
22 23 24 25 26 

Nota: els colors indiquen  les diferents sessions que formen el treball d’investigació i les 

proves pretest i post-test realitzades. 

MAIG 2019 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

SESSIÓ 3 (G.1)    
29 

SESSIÓ 3 (G.2)    
30 1 SESSIÓ 4 (G.1)       

2 SESSIÓ 4 (G.2)       
3 

SESSIÓ 5 (G.1)      
6 SESSIÓ 5 (G.2)      

7 SESSIÓ 6 (G.1)      
8 

SESSIÓ 6 (G.2)      
9 SESSIÓ 7 (G.1)    

10 

SESSIÓ 7 (G.2)    
13 SESSIÓ 8 (G.1)    

14 SESSIÓ 8 (G.2)/HIMNE 15           SESSIÓ 9 (G.1)      
16 SESSIÓ 9 (G.2)     

17 

SESSIÓ 10 (G.1/G.2)  
20

 SESSIÓ 11 (G.1/G.2)  
21 POST-TEST 

     22 POST-TEST 
     23 24 

25 26 27 28 29 
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Els tallers es van dur a terme a la sala de dramatització (veure annex 5) que és un espai molt 

ampli i adequat per a la realització de les diferents activitats, ja que permet moviment. Els 

infants s’han mostrat conformes i han acceptat amb ganes i entusiasme la nova metodologia de 

treball, fet que va implicar que el procés es dugués a terme amb total normalitat, complint amb 

els objectius establerts prèviament. Les sessions s’han encaminat cap a la preparació dels infants 

per a l’aprenentatge de la fonètica i lletrejar; així com en el desenvolupament d’habilitats i 

valors. Aquests ja s’han familiaritzat amb les lletres prèviament. A continuació, es mostren 

totes les sessions que s’han realitzat de manera resumida. L’explicació més detallada d’aquestes 

es podrà consultar als annexes (veure annex 6). Cada una conté objectius, activitats 

desenvolupades i observacions. En aquest darrer apartat es du a terme una breu valoració de 

manera oral de com s’ha desenvolupat la sessió. Es parla d’aquells aspectes que han cridat més 

l’atenció durant la pràctica i que per tant cal tenir en compte per a futures sessions, ja sigui 

mantenint-los o modificant per d’altres. Es dedicaran els darrers cinc minuts de cada sessió. La 

pràctica es durà a terme des d’una perspectiva inclusiva. 

 

Taula 3. Breu resum de les activitats dutes a terme per part del grup experimental 

ACTIVITATS EN ALTRES ÀREES 

OBJECTIUS 

§ Personalitzar el projecte i aproximar-lo al grup. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “PENSEM UN NOM DE GRUP” 
 

Entre tots els infants es decidirà un nom de grup per tal de personalitzar el projecte,  

aproximar-lo als infants i així motivar-los per a la realització d’aquest. 

 

 

ACTIVITAT 2: “ELABOREM UN LOGOTIP DE GRUP” 
 

Per seguir personalitzant, i tenint en compte el nom de grup elegit anteriorment, es 

proposarà als infants que elegeixin un logotip. 
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ACTIVITAT 3: “CREEM UN HIMNE” 

 

Finalment, es crearà un “himne” breu que identifiqui el grup i presenti relació amb l’objectiu 

de les sessions.  

 

 

 

 

 

SESSIÓ  1 

OBJECTIUS 

§ Conèixer el grup classe i presentar el projecte. 

§  Introduir correspondències lletra-so.  

§ Iniciar la respiració diafragmàtica amb el treball de les vocals. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “ENS PRESENTEM” 
 

Per tal de presentar el projecte i establir vincles amb la mestra, els infants seguint una sèrie 

d’indicacions que aquesta exposi hauran de presentar-se. 

 

ACTIVITAT 2: “ENDEVINA QUI...” 
 

Per recordar els noms dels nins i nines es dirà la lletra inicial del nom d’un infant, alhora 

que es produeix el seu so. Els demés hauran d’intentar esbrinar aquest nom i separar-lo 

segons els seus fonemes i posteriorment comunicar-ho oralment. Es pot complicar l’activitat 

encomanat als alumnes que inverteixin l’ordre o endevinin els cognoms.   

 

ACTIVITAT 3: “RESPIREM AMB EL DIAFRAGMA” 
 

Els alumnes, tombats al terra, hauran d’agafar aire pel nas i expulsar-lo lentament per la 

boca dient una vocal fins que l’aire s’acabi.  Si es posen una mà a la panxa veuran com el 

diafragma puja i baixa.  
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SESSIÓ  2  

OBJECTIUS 

§ Perdre la vergonya, desinhibir-se. 

§ Desenvolupar la vocalització, el ritme i l’entonació. 

§ Aparellar lletres amb els fonemes inicials de les paraules. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “VOCALITZEM” 
 

Es presentarà una oració als infants i aquests hauran d’anar repetint-la de diferents maneres.  

 

ACTIVITAT 2: “QUÈ SÓC?” 
 

Els infants hauran d’agafar una targeta on hi trobaran escrit el nom d’un objecte o animal. 

Fent ús de la mímica i ajudant-se dels sons hauran de representar el que indica la targeta. Els 

demés seran els encarregats d’endevinar i escriure la paraula a la pissarra. Es treballarà 

sempre amb la mateixa lletra. 

SESSIÓ  3 

OBJECTIUS 

§ Fomentar la imaginació i la creativitat. 

§ Reforçar el treball de fonemes i lletres inicials i finals. 

§ Treballar l’expressió oral i corporal. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “AIXÒ ÉS....” 
 

Fent ús de la imaginació, els infants hauran de transformar un objecte i dotar-lo de funcions 

simbòliques diferents a les seves habituals. Hauran de dir el nom de l’objecte que representa 

i indicar amb quina lletra i so comencen i acaben.   
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ACTIVITAT 2: “ELABORAM HISTÒRIES” 
 

Es donarà a cada grup tres paraules diferents, que comencen amb la mateixa lletra i fonema. 

Llavors, els infants hauran de crear una breu historieta on hi apareguin aquestes paraules.  

 

ACTIVITAT 3: “CAMINEM COM....” 
 

Els infants hauran de dur a terme l’acció de caminar seguint les variacions que el docent anirà 

indicant.  

SESSIÓ  4 

OBJECTIUS 

§ Treballar els fonemes inicial. 

§ Valorar l’expressió corporal com a forma de comunicació. 

§ Aparellar lletres amb els fonemes finals de les paraules. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “ESTIC PENSANT EN UNA COSA...” 
 

Un infant pensarà amb un objecte que es trobi dins l’aula i l’escriurà a un paper per tal de 

després poder-lo ensenyar a la resta de companys. Llavors, els demés li hauran d’anar fent 

preguntes on la resposta només pot ser si o no. Un cop ho endevinin, de manera grupal diran 

els fonemes que componen la paraula oralment i s’ensenyarà la paraula escrita per anar 

visualitzant les diferents escriptures.  

 

 

ACTIVITAT 2: “IMITEM...” 
 

Els alumnes han d’imitar diverses situacions, emprant la mímica i fent sorolls o pronunciant 

onomatopeies característiques d’aquestes. El docent començarà donant a cada grup una 

situació  i després seran ells els encarregats de pensar-ne d’altres. Finalment, ho representaran 

davant la resta de companys per tal de què aquests ho endevinin.  
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ACTIVITAT 3: “TROBEM LA PARELLA” 
 

Cada alumne/a haurà d’agafar  una targeta que conté el dibuix d’un objecte o animal i hauran 

de trobar la seva parella, la qual acabi amb la mateixa lletra i fonema. Un cop tots han trobat 

la seva parella hauran d’escriure les dues paraules a la pissarra per visualitzar la seva 

escriptura.  

SESSIÓ  5 

OBJECTIUS 

§ Treballar amb les lletres inicials i finals. 

§ Fomentar la imaginació i creativitat. 

§ Introduir en el lletregi i desenvolupar la percepció auditiva. 

§ Experimentar la sensació de les marionetes. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “BOMBA DE PARAULES” 
 

Aquesta activitat és una modalitat similar al joc del rellotge bomba. Ens posarem amb cercle 

drets i hi haurà un voluntari que serà l’encarregat de comptar fins a 40. Els altres, ens anirem 

passant el nostre peluix al mateix temps que diem una paraula que comença amb la mateixa 

lletra que acaba la paraula que ha dit el company anterior. Quan es digui bomba, qui tingui 

el peluix intercanviarà posicions amb la persona que està enmig i serà l’encarregat/da 

d’iniciar un altre cop el joc dient una nova paraula. 

 

 

ACTIVITAT 2: “ELS OBJECTES PERDUTS” 
 

Es presentarà als alumnes una sèrie d’objectes i se’ls dirà que han estat trobats en diferents 

espais de la ciutat. Llavors, cada alumne/a  que reclami un dels objectes, haurà de representar 

una escena de manera individual o col·lectiva en la qual es vegi com va perdre l’objecte. 
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ACTIVITAT 3: “LA PARAULA CAMUFLADA” 
 

Es presenta als infants una titella d’una vaca, que nom “Taca” i només es comunica i entén 

lletrejant. Per presentar-se cada infant ha de dir el seu nom fent ús del lletregi. Seguidament, 

se’ls explicarà que cal que un/a alumne/a surti fora de l’espai de dramatització i els/les altres 

es divideixen en tants grups com lletres tingui la “paraula camuflada”, per tal que a cada un/a 

li pertoca una lletra.  Llavors, individualment pronunciaran la seva lletra seguint un ordre i 

l’infant que ha sortit ha d’endevinar de quina paraula es tracta.  

 

ACTIVITAT 4: “SOM MARIONETES” 
 

Els nins i nines s’han d’imaginar que són marionetes i per tant es troben penjades d’un fil i 

que s’han de moure lentament, aixecant la part del cos que el monitor indica, imitant així el 

moviment característic d’aquestes.  

SESSIÓ  6 

OBJECTIUS 

§ Treballar la memòria fonològica operacional. 

§ Desenvolupar l’expressió corporal i la imaginació. 

§ Aprendre a relaxar el cos i la ment. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “JUGAM AMB LES PARAULES” 
 

Els/les alumnes hauran d’agafar targetes que contenen paraules monosíl·labes i bisíl·labes i 

reproduir aquestes seguint les indicacions del docent.  

 

ACTIVITAT 2: “EL TELÈFON ROMPUT” 
 

L’activitat és una variant del joc tradicional que es coneix amb el nom del telèfon romput. 

Consisteix en anar passant objectes, els quals no seran físics sinó que s’hauran d’interpretar 

mitjançant gestos, mímica... Tots els/les alumnes estaran amb els ulls tancats. El docent 

comença fent una senyal a la persona que té a la dreta i aquest obre els ulls per veure allò que 
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li passa (realitza una sèrie de moviments). Quan acaba, l’alumne/a que estava a la dreta del 

docent desperta al següent company/a i aquest/a ha d’observar els gestos que pretén 

comunicar-li. Els moviments gestuals es transmeten en cadena fins que arriben a la darrera 

persona, que serà l’encarregada de transmetre a la resta de companys/es el missatge que ha 

entès.   

 

ACTIVITAT 3: “A RELAXAR-SE” 
 

Els infants estirats al terra hauran de mantenir silenci, tancar els ulls i escoltar la música. 

Centraran la seva atenció en controlar la respiració i relaxar tot el seu cos.  

 

SESSIÓ  7 

OBJECTIUS 

§ Reforçar els fonemes i lletres. 

§ Desenvolupar l’expressió oral, la creativitat i la improvisació. 

§ Conèixer les possibilitats musicals del propi cos. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “IDENTIFIQUEM LA PARAULA” 

 

DESCRIPCIÓ:  

Un infant escull un dibuix, diu el so de les lletres i després el nom d’aquestes. Els demés 

infants han d’endevinar el dibuix secret. Una variant podria ser, ometre els dibuixos i que 

el/la mestre/a hagi de xiuxiuejar la paraula a un infant. 

 

 

ACTIVITAT 2: “AIXÒ ERA I NO ERA...” 
 

Es situarà una sèrie de materials al centre de l’aula i cada alumne/a n’haurà d’elegir un i 

contar una petita història (inventada o no) on hi apareix aquest. Es pot ajudar dels gests per 

facilitar la comprensió.  
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ACTIVITAT 3: “ETS TÚ!!” 
 

Un/a alumne/a ha de marxar fora de l’aula i d’entre els altres companys, un/a serà nombrat 

director /a d’orquestra, que serà l’encarregat /da de marcar un ritme o soroll que els demés 

hauran d’imitar. La funció de la persona que ha marxat fora, un cop entri, serà la d’endevinar 

qui és el /la director/a. Aquest /a darrer/a  haurà d’anar canviant el so sense que el la persona 

que el cerca se n’adoni i els demés l’hauran de seguir. El joc acaba un cop han descobert al 

director.  

SESSIÓ  8 

OBJECTIUS 

§ Aprofundir amb el lletregi i els sons de les lletres.  

§ Desenvolupar l’expressió corporal. 

§ Desenvolupar l’expressió oral i la creativitat. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “QUANT DE TEMPS!!” 
 

Els alumnes caminaran per l’espai de dramatització i quan el/la professor/a piqui de mans, 

aquests hauran d’aturar-se i posar-se a parlar amb la persona més propera, la primera que 

trobin. El/la docent, els anirà donant instruccions d’aquell aspecte que han de comunicar, 

alternant el lletregi amb els sons de les lletres. Primer ho dirà un/a i l’altre/a ho haurà 

d’endevinar i després es canviaran els rols.  

 

 

ACTIVITAT 2: “QUIN OFICI ÉS?” 
 

El docent repartirà targetes amb el nom d’un ofici i cada infant n’haurà d’elegir una i 

representar el que indica fent ús de la mímica. Llavors, els altres un cop ja sàpiguen que és el 

que s’ha representat hauran de dir el nom de l’ofici de manera grupal, primer dient els 

fonemes i després lletrejant. 
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ACTIVITAT 3: “COMPRA’M” 
 

Fent ús dels mateixos materials  que en l’activitat 2 de la sessió anterior, per parelles, els /les 

alumnes  han de seleccionar un dels productes i elaborar anuncis publicitaris tals com els que 

poden observar en la televisió. Llavors, han de realitzar una petita improvisació exponent el 

producte que es vol vendre i intentar convèncer mitjançant arguments a la resta de 

companys/es.  

SESSIÓ  9 

OBJECTIUS 

§ Consolidar el treball del lletregi i els sons. 

§ Gaudir amb la dramatització. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “TREBALL COOPERATIU: SPELLING BEE I SONS” 
 

Els/les alumnes, en grups reduïts hauran d’extreure de dintre d’una bossa una targeta 

(dibuixos de les paraules treballades durant les sessions) i posar en comú amb els 

companys/es del grup com es lletreja i els sons dels fonemes. Primer hauran de dir el so dels 

fonemes i després lletrejar  el que hi ha representat.  Abans de començar amb la pràctica 

d’aquesta, es reproduirà l’himne elaborat pels alumnes. Finalment, tot el grup-classe 

realitzarà la pronunciació fonètica d’una frase com a cloenda, que serà la de “Gràcies CEIP 

Ponent”. 

 

 

ACTIVITAT 2: “QUÈ REPRESENTEM?” 
 

Els/les alumnes en grups reduïts hauran d’elegir una d’entre les situacions que han anat 

representant al llarg de les sessions. Els espectadors han d’estar ben atents perquè hauran 

d’intentar esbrinar allò que realitzen o el que ocorre. Cada grup anirà sortint  davant el públic 

per dur a terme la representació. 
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SESSIÓ  10 

OBJECTIU 

§ Preparar la cloenda del projecte. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “CREEM LES NOSTRES CAMISETES I DECOREM L’ESPAI” 
 

Cada alumne/a ha de portar una camiseta blanca, en la qual s’hi escriurà el nom del grup-

classe que s’ha acordat, que en aquest cas és “Els artistes” i s’hi representarà el logotip elegit. 

  

 

ACTIVITAT 2: “PRACTICA’M” 
 

Per tal de practicar la cloenda, es dedicarà temps per assajar amb grups tant el lletregi com 

els sons i la representació de situacions.  

 

SESSIÓ  11: CLOENDA 

OBJECTIU 

§ Donar a conèixer el treball realitzat en les diferents sessions. 

ACTIVITATS 

 

En la cloenda, primer de tot es donarà la benvinguda als membres de la comunitat educativa 

que han assistit. A continuació, es durà a terme una breu explicació del projecte, on 

s’exposaran els objectius que s’han intentar assolir al llarg de les sessions i de forma breu el 

que s’ha treballat en aquestes i com s’han dut a terme. Per tal de poder donar a conèixer 

petites pinzellades del treball realitzat, es duran a terme dues activitats on hi participarà tot el 

grup-classe. Aquestes s’expliquen detalladament a la sessió 9. Finalment, agrair la tasca tant 

als docents implicats, que han ajudat, facilitat i participat en l’organització i posada en 

pràctica d’aquest projecte i sobretot, als propis infants els quals han participat amb moltes 

ganes i il·lusió en aquesta nova metodologia de treball. 

Amb aquesta cloenda, es pretén donar a conèixer l’eina de la dramatització per a treballar 

certes habilitats i valors. 
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5. RESULTATS 

 

En aquest apartat es presenten els resultats derivats de l’avaluació de l’eficàcia del programa 

d’estimulació del llenguatge i la comunicació, fent ús de la dramatització. L’anàlisi estadístic 

dels resultats es va realitzar amb el programa SPSS 25.0. La forma de càlcul es va basar en un 

model d’anàlisi de la variància ANOVA mixt amb un disseny d’estudi 2x2 (Grup x Moment), 

per tal de veure si els dos grups de participants (grup control i experimental) diferien o no en 

funció de la intervenció (entre el pretest i el post-test) amb una mostra de 53 alumnes.  

L’ANOVA indicà que, per a totes les variables analitzades, el grup experimental obtingué 

millors puntuacions que el grup control (p<.001), que en el post-test s’obtingueren millors 

puntuacions que en el pretest (p<.001). La interacció significativa Grup x Moment (p<.0001) 

revelà un augment de les puntuacions del grup Experimental en comparació amb el Control en 

el moment post-intervenció, però no en el pre-intervenció. 

Inicialment es dugué a terme una anàlisi de les dades descriptives obtingudes en el pretest per 

a cada una de les proves de processament fonològic i lectura inicial, tant pel que fa al grup 

control com a l’experimental, tal i com es pot observar en la taula 4. Les comparacions de les 

mitjanes efectuades mitjançant la prova T, mostraren valors equivalents per a ambdós grups, 

per la qual cosa no s’aprecien diferències abans de la implantació del programa d’estimulació 

del llenguatge i la comunicació fent ús de la dramatització.  

 

Taula 4: Estadístics descriptius de les variables mesurables en la prova pretest (% d’encerts) 

 

 GRUP CONTROL GRUP EXPERIMENTAL 

 Mitjana Desviació Mitjana  Desviació 

Discriminació auditiva 86 10 82 15 

Seqüenciació auditiva 77 13 76 16 

Seqüenciació auditiva oral 78 12 78 18 

Segmentació de paraules 45 12 40 11 

Inversió oral de síl·labes i 

paraules 

45 15 45 15 

Descodificació auditiva i visual  72 14 73 13 

Lectura pseudoparaules 74 13 73 13 
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Tenint en compte la taula 4 i tal i com podem observar en la gràfica 1, en la majoria de proves 

ambdós grups obtingueren mitjanes elevades (percentatge d’encerts), excepte en les proves de 

segmentació de paraules i inversió oral de síl·laba i paraula on s’observen valors més baixos en 

comparació a la resta de variables. El grup control és superior en la majoria de variables (tot i 

que per un valor mínim), excepte en la descodificació auditiva i visual. Tot i així, pel que fa a 

la seqüència auditiva oral i inversió oral de síl·laba i paraula es va obtenir la mateixa puntuació. 

  

 
 

Gràfica 1: Percentatge de paraules correctes sobre el total per a cada una de les variables  

 
 

Durant un mes i mig, el grup experimental va realitzar un total d’onze sessions fent ús de l’eina 

dramàtica. Després d’aquest període de temps i un cop finalitzades les sessions es va tornar a 

passar als infants les proves (post-test). Per a analitzar-ne els resultats s’ha seguit el mateix 

procediment que en el pretest. Es pot apreciar en la taula 5 com hi ha hagut una millora en 

general d’ambdós grups.   
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Taula 5: Estadístics descriptius de les variables mesurables en la prova post-test (% d’encerts) 

 

 GRUP CONTROL GRUP EXPERIMENTAL 

 Mitjana Desviació Mitjana  Desviació 

Discriminació auditiva 87 11 95 8 

Seqüenciació auditiva 81 14 92 12 

Seqüenciació auditiva oral 81 11 97 7 

Segmentació de paraules 48 12 82 14 

Inversió oral de síl·labes i 

paraules 

43 14 72 15 

Descodificació auditiva i visual  72 14 89 9 

Lectura pseudoparaules 75 13 90 11 

 

Tenint en compte la taula 5 i tal i com podem observar en la gràfica 2, el grup experimental 

destaca per sobre del grup control en totes les variables mesurades, obtenint valors molt pròxims 

a la puntuació màxima. On es segueix mostrant més diferència respecte de les altres variants és 

en les proves de segmentació de paraula i inversió oral de síl·laba i paraula. A més, és en 

aquestes on ambdós grups es diferencien en major grau.  

 

 
Gràfica 2: Percentatge de paraules correctes sobre el total per a cada una de les variables  
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Pel que fa a les mesures obtingudes pel grup control tant en el pretest com en el post-test i tal i 

com s’observa a la taula 6 i a la gràfica 3, s’ha comprovat que les puntuacions d’aquest grup en 

el pretest no difereixen significativament de les del post-test. Per la qual cosa implica que els 

resultats obtinguts pel grup control abans i després de l’aplicació del programa fent ús de la 

dramatització són equivalents, evitant així la influencia de variables estranyes que hagin pogut 

afectar a la investigació.  

 

 

Taula 6: Estadístics descriptius de les variables mesurables pel grup control en el pre i post-

test (% d’encerts) 

 GRUP CONTROL 

 PRETEST POST-TEST 

 Mitjana Desviació Mitjana  Desviació 

Discriminació auditiva 86 10 87 11 

Seqüenciació auditiva 77 13 81 14 

Seqüenciació auditiva oral 78 12 81 11 

Segmentació de paraules 45 12 48 12 

Inversió oral de síl·labes i 

paraules 

45 15 43 14 

Descodificació auditiva i visual  72 14 72 14 

Lectura pseudoparaules 74 13 75 13 
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Gràfica 3: Comparació percentatge de paraules correctes sobre el total obtinguts pel grup 

control (pre-post) per a cada una de les variables 

 

Es dugué a terme el mateix anàlisi per tal d’examinar les diferències obtingudes entre el pretest 

i el post-test del grup experimental. Tal i com ens mostra la taula 7 i la gràfica 4, s’observa que 

en totes les dimensions el percentatge d’encerts del post-test difereix de forma estadísticament 

significativa de les del pretest.  
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Taula 7: Estadístics descriptius de les variables mesurables pel grup experimental en el pre i 

post-test (% d’encerts) 

 GRUP EXPERIMENTAL 

 PRETEST POST-TEST 

 Mitjana Desviació Mitjana  Desviació 

Discriminació auditiva 82 15 95 8 

Seqüenciació auditiva 76 16 92 12 

Seqüenciació auditiva oral 78 18 97 7 

Segmentació de paraules 40 11 82 14 

Inversió oral de síl·labes i 

paraules 

45 15 72 15 

Descodificació auditiva i visual  73 13 89 9 

Lectura pseudoparaules 73 13 90 11 

 

 

 
 

Gràfica 4: Comparació percentatge de paraules correctes sobre el total obtinguts pel grup 

experimental (pre-post) per a cada una de les variables 
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Realitzant un estudi més específic i analitzant els resultats obtinguts tenint en compte el factor 

grup - moment (veure gràfica 5) i  sabent que es partia d’uns resultats molt igualats a ambdós 

grups pel que fa al pretest (veure gràfica 1), s’ha comprovat que existeixen puntuacions mitjanes 

(percentatge d’encerts) significatius obtinguts en el post-test (veure gràfica 2) dels infants del 

grup experimental. Pel que fa a la prova de discriminació auditiva el percentatge d’augment del 

grup control és pràcticament nul (1%) mentre que el grup experimental ha augmentat amb un 

valor de 12% respecte del pretest. En la prova de seqüència auditiva fonèmica i integració de 

seqüència auditives orals, el grup experimental ha obtingut una millora del 16% en la primera 

prova i del 19% en la segona mentre que el grup control s’ha vist augmentat en un 4% en 

ambdues proves. Pel que fa a les proves de segmentació de paraules i inversió sil·làbica, és on 

hi ha hagut millores més significatives, augmentat el grup experimental en un 42% i el control 

en un 3% pel que fa a la primera prova. En la inversió sil·làbica, el grup control ha disminuït 

un valor del 2% respecte del pretest mentre que l’experimental ha obtingut una millora 

significativa del 26%. En les proves de la Bateria Experimental de Lectura, el grup experimental 

ha augmentat un 16% en la prova de lectura i descodificació visual i auditiva de paraules i un 

17% en la lectura de pseudoparaules, mentre que el grup control ha mantingut els mateixos 

valors en la primera prova, augmentant només un 1% en la segona, fets insignificants. Les dades 

ens informen que les mesures del grup experimental són superiors a les del grup control en totes 

les variables.  

 

 
 

Gràfica 5: Resultats en relació al factor GRUP - MOMENT (% augment o disminució) 
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6. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIÓ 

 

En el present treball d’investigació es descriuen i analitzen les estratègies i metodologies 

emprades en el programa d’estimulació del llenguatge oral i la comunicació, fent ús de la 

dramatització per a la millora de la consciència fonològica. Es va realitzar una comparació entre 

dos grups d’infants d’entre 9 i 11 anys d’edat. El grup experimental ha participat en la 

realització d’onze sessions dedicades a desenvolupar i reforçar l’expressió oral. 

 

Primer  de tot, es va dur a terme l’anàlisi dels resultats obtinguts pels dos grups en el pretest, 

on es va poder comprovar que les condicions experimentals d’aquests eren equivalent, abans 

d’aplicar les sessions de dramatització. Aquesta garantia d’homogeneïtat de les puntuacions en 

el pretest és bàsica perquè els anàlisis posteriors es basen en el fet de què les diferents 

condicions experimentals parteixen d’una puntuació equivalent pel que fa a les variables. 

Llavors, les diferències que s’observin en el post-test, podran ser atribuïdes en la intervenció 

del programa de dramatització i no a una situació de partida diferent per a ambdós grups. 

Aquesta equivalència dels grups en relació amb les variables ofereix garanties de validesa en el 

disseny de la investigació. Tot i que els dos grups obtingueren valors similars, en la majoria de 

les proves els resultats es situaven molt per sota de la mitjana establerta segons l’índex de 

fiabilitat del text.  

 

Un cop dutes a terme les sessions i haver analitzat els resultats obtinguts en el post-test, 

s’evidencia una clara diferència entre ambdós grups, observant dades estadístiques 

significativament millors en el grup experimental, en diferència al grup control que obté valors 

equivalents al pretest. Per la qual cosa aquesta anàlisi d’exploració ens permet verificar la 

hipòtesis plantejada al principi de la investigació, fet que s’ha pogut comprovar l’eficàcia del 

programa de dramatització per al desenvolupament de la consciència fonològica, produint 

millores importants als infants del grup experimental pel que fa a les puntuacions pretest i post-

test en comparació al grup control. Aquestes millores indiquen que l’alumnat del grup 

experimental ha desenvolupat més la competència fonològica en el període de temps establert 

que els alumnes del grup control que no han participat en el programa.  

Les diferències i millores obtingudes entre el pretest i el post-test d’ambdós grups tenint en 

compte l’interval de temps que els diferencia, en quasi la seva totalitat, es podria deure al treball 

d’aquestes variables al llarg de les sessions, fet que ha suposat que s’observessin milloren. En 

les diferents activitats es treballaren aspectes tals com la consciència fonològica o domini 
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fonològic, en les quals els nins i nines havien d’operar amb els fonemes, integrar-los, articular-

los o invertir el seu ordre seqüencial. Calia prendre consciència dels fonemes que formaven les 

lletres per poder reconèixer-les verbalment i llegir-les. A més, també es va posar en pràctica la 

memòria fonològica operacional, la qual implica retenir la informació parcial de la seqüència 

fonèmica mentre s’articula la totalitat de la paraula mitjançant exercicis lúdics. 

 

Els resultats obtinguts, anirien en consonància amb la investigació realitzada per Aguilar 

(2012), la qual postula que després d’haver fet ús de tècniques dramàtiques, el grup 

experimental ha experimentat una millora significativa en el post-test respecte dels resultats 

obtinguts en el pretest, pel que fa a les variables de processos d’estructuració de síl·labes, 

articulació i segmentació correcta de paraules i les alteracions fonològiques. A més, el grup 

control s’ha mantingut amb puntuacions equivalents. Llavors, es pot afirmar que el grup 

experimental ha adquirit més habilitats fonològiques.  

Per altra banda, tal i com s’ha pogut observar en la investigació realitzada, s’ha obtingut una 

millora en el post-test en les proves que requerien més treball en la memòria operativa com és 

el cas de les proves de segmentació de paraules i la inversió oral de síl·labes i paraules. 

Aquestes, en el pretest foren en les quals es van obtenir valors més baixos, recolzant aquests 

resultats amb l’estudi de Bravo, Villalón i Orellana (2002), ja que aquests autors trobaren la 

mateixa seqüència evolutiva en infants de primer any bàsic. 

Tenint en compte els resultats obtinguts de la investigació duta a terme per Delfior i Tudela 

(1994) demostren que l’exercitació en consciència fonològica, especialment quan les activitats 

engloben la manipulació de lletres, tenen un efecte positiu sobre les habilitats de lectura i 

escriptura. Aquests resultats són compatibles amb els obtinguts en la nostra investigació, on el 

grup experimental, amb l’entrenament de la consciència fonològica i de les sessions, ha 

augmentat en valors del 16% i 17% en les proves de descodificació lectora en el post-test. 

 

Algunes limitacions que es presentaren en la intervenció es detallen a continuació. Al principi 

de les sessions es va observar una elevada timidesa i inseguretat en certs alumnes, fet que es 

podria reflectir en una disminució de la participació.  Un altre factor a destacar fou el breu 

període de temps que es disposava, per la qual cosa per poder complir amb les sessions 

establertes, es va dedicar una hora diària a la investigació. Aquest fet presentava com a 

inconvenient el cas de què alguns infants no vinguessin a l’escola, es perdien algunes sessions 

fet que després es podria veure reflectit en els  resultats del post-test.  
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Per a futurs estudis en el mateix camp d’investigació, seguint una línia similar a l’empleada, es 

recomana poder comptar amb una mostra més àmplia, ja sigui amb la participació d’altres 

escoles de diferents nivells socioeconòmics i culturals, fent ús de la metodologia basada en la 

comparança del grup control i l’experimental. A més, pel que fa a l’estudi s’hagués pogut 

incloure la variable de si els infants havien fet ús de tècniques dramàtiques i per la qual cosa 

havien rebut una formació anterior. Realitzar una avaluació del nivell del  llenguatge dels 

infants i del coeficient intel·lectual, també n’és de gran importància, servint de punt de partida 

i enriquint en els posteriors estudis.  

 

A partir dels resultats exposats podem demostrar l’eficàcia de l’eina de la dramatització per a 

justificar la seva relació pel que fa a l’expressió oral, millorant així aspectes de la consciència 

fonològica i la lectura, per la qual cosa seria convenient fer més present aquesta eina al 

currículum. Es mostra total conformitat amb autors tals com Motos (1993), Cervera (1993), 

Encabo (2009), Prieto (2006) entre d’altres, els quals han experimentat i conclòs que la 

dramatització, com a eina didàctica afavoreix el desenvolupament i l’enriquiment de les 

habilitats expressives i lingüístiques de manera lúdica.   

En definitiva, cal dir que mitjançant aquesta investigació es va pretendre posar en pràctica una 

nova eina educativa com n’és la dramatització, tenint en compte que el centre disposava d’un 

espai adient per a poder fer ús d’aquesta  i  millorar així aspectes de la consciència fonològica. 

S’ha obert pas a una nova manera d’ensenyar i aprendre, que cal seguir posant en pràctica i de 

la qual tota la comunitat educativa se’n podrà beneficiar.  
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ANNEX 4 
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1	

Consentiment	ús	d’imatge	per	el	TFG	

En	 compliment	 del	 que	 disposa	 el	 Reglament	 (UE)	 2016/679	 del	 Parlament	

Europeu	i	del	Consell,	de	27	d'abril	de	2016,	relatiu	a	la	protecció	de	les	persones	

físiques	 pel	 que	 fa	 al	 tractament	 de	 dades	 personals	 i	 a	 la	 lliure	 circulació	

d'aquestes	 dades,	 	 us	 informem	 que	 la	 imatge	 del	 vostre	 infant	

_____________________________________	 pot	 esser	 enregistrada	 pel/per	 la	 estudiant/a	

_________________________________	 __________________	 de	 la	 UIB,	 la	 finalitat	 de	 la	 quan	 és	

realitzar	un	estudi	en	el	marc	del	Treball	Fi	de	Grau	(TFG)	de	la	Universitat.		

	

Atorgau	 el	 consentiment	 perquè	 ___________________________________________	 de	 la	 UIB,	

dins	el	marc	del	TFG,	pugui	incloure	la	imatge	del	vostre	infant,	durant	aquest	any,	

consentiment	que	podreu	revocar	en	qualsevol	moment?		

	

	Si	

	No	
	

La	 UIB	 és	 la	 responsable	 del	 tractament	 de	 les	 vostres	 imatges	 /	 la	 imatge	 del	

vostre	 fill/a	 i	 com	 a	 tal	 us	 garanteix	 els	 drets	 d'accés,	 rectificació,	 oposició,	

supressió,	portabilitat	 i	 limitació	del	 tractament	quant	a	 les	dades	 facilitades.	Per	

exercir	 els	 drets	 indicats	 us	 heu	 d'adreçar	 per	 escrit	 a:	 Universitat	 de	 les	 Illes	

Balears,	Secretaria	General,	a	l'atenció	de	la	delegada	de	protecció	de	dades,	cra.	de	

Valldemossa,	 km	 7,5,	 07122	 Palma	 (Illes	 Balears)	 o	 bé,	 mitjançant	 correu	

electrònic:	dpo@uib.es.	De	la	mateixa	manera,	la	UIB	es	compromet	a	respectar	la	

confidencialitat	 de	 les	 vostres	 dades	 i	 a	 utilitzar-les	 d'acord	 amb	 la	 finalitat	 dels	

fitxers.		

	

	

Palma,	______	de	___________________	de	_______	

	

	

Firma,	

	

	

	

	

Nombre	y	apellidos:	____________________________________________________	

DNI/NIE/pasaporte:	____________________________________________________	
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ANNEX 5 

 

 

 

 

ANNEX 6 

 

ACTIVITATS EN ALTRES ÀREES 

OBJECTIUS 

§ Personalitzar el projecte i aproximar-lo al grup. 
 

ACTIVITATS 

Tenint en compte el breu període de temps que es disposa, cal avançar el projecte 

col·laborant amb altres especialistes. Llavors, es duran a terme tres activitats dins l’aula, ja 

que es requereix la participació de tot el grup classe.   

 

ACTIVITAT 1: “PENSEM UN NOM DE GRUP” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Per tal de personalitzar el projecte i aproximar-lo als infants, és convenient donar-li un nom 

que els resulti motivador. Per aquest motiu, hauran de pensar cada un amb un nom i després, 

amb el grup classe es decidirà el nom final. Per a l’elecció d’aquest, primer de tot, cada un 
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escriurà el nom que desitgi. Com que el grup-classe és de 27 alumnes i aquests ja tenen 

assignats grups cooperatius, es faran servir aquests per elegir d’entre els participants de cada 

grup un nom, per la qual cosa anirem reduint opcions. Llavors, cada alumne tornarà a elegir 

d’entre els noms que han quedat, fins a obtenir el més votat que serà el nom final del grup-

classe. Per a la realització d’aquesta activitat, es comunicarà a la tutora si ens pot deixar 

temps, ja sigui l’hora de tutoria o en haver finalitzat les tasques. 

 

MATERIAL: paper i bolígraf 

AGRUPAMENT: grup cooperatius 

TEMPORALITZACIÓ: 30 min. 

 

 

ACTIVITAT 2: “ELABOREM UN LOGOTIP DE GRUP” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Per seguir personalitzant, i partint del nom que ha elegit el grup-classe, es proposarà als 

infants a l’assignatura de plàstica, que amb la mateixa metodologia s’elegeixi un logotip 

que representi el grup. Per estimular la imaginació, es projectaran alguns exemples. Se’ls 

demanarà que elaborin un dibuix senzill, perquè després s’encomanarà a cada infant que 

duguin una camiseta blanca i es marcarà el logotip i el nom de grup. Per aquest motiu, es 

recomanable que sigui un dibuix amb contorn i sense molts colors ni detalls.  

 

MATERIAL: paper, llapis, pintures i la pissarra digital 

AGRUPAMENT: Grup cooperatius 

TEMPORALITZACIÓ: 30-45 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “CREEM UN HIMNE” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Finalment, amb la col·laboració del tutor de música, es crearà un “himne” breu que 

identifiqui el grup i presenti relació amb l’objectiu de les sessions. D’aquesta manera 

suposarà una major motivació pels infants. Tenint en compte la cloenda final i l’objectiu 
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del treball en les diferents sessions, un bon recurs auditiu, elaborat pels infants, podria ser 

el fet de crear una cançó amb les lletres de l’alfabet. Ens servirà per introduir l’activitat en 

la cloenda final i així anar practicant i assolint continguts necessaris. Llavors, es pot 

acompanyar la part vocal  amb percussió, música i la pràctica d’instruments.   

 

MATERIAL: paper, llapis, instruments i un aparell de gravació 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: una sessió (55min.) 

 

 

SESSIÓ  1 

OBJECTIUS 

§ Conèixer el grup classe i presentar el projecte. 

§  Introduir correspondències lletra-so.  

§ Iniciar la respiració diafragmàtica amb el treball de les vocals. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “ENS PRESENTEM” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Els alumnes estan asseguts en cercle i la mestra començarà a presentar-se dient: 

§ El seu nom. 

§ Expressant amb gests una cosa que li agrada (els demés l’hauran d’intentar esbrinar). 

§ Dir una cosa que no li agrada. 

§ Realitzar el so del seu animal preferit. 

Tenint en compte les característiques dels infants, i veure que són molt participatius, però 

que els costa respectar les normes, se’ls presentarà un peluix, que serà la mascota de la 

classe i que només podrà parlar aquell que el tingui. D’aquesta manera, es potencia el 

respecte i s’incentiva a participar a aquells alumnes més tímids. 

 

MATERIAL: peluix 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 20 min. 
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ACTIVITAT 2: “ENDEVINA QUI...” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Els alumnes, es trobaran asseguts en cercle i per tal de recordar els noms de la classe, la 

mestra dirà: “Estic pensant amb el nom d’algú que comença amb la lletra...”(es diu la lletra) 

i es demana als alumnes que aixequin la mà si ho saben. Recordem que no es pot xerrar si 

no tenen el peluix. Alhora que es diu la lletra inicial del nom, també es produeix el seu so. 

Per exemple: si pensem amb el nom de Maria, els direm: “Estic pensant amb el nom d’algú 

que comença amb la lletra M. I a continuació, es pronunciarà el fonema /m/. En el cas 

d’alguns noms com Adrià, on la primera lletra és la A, però el so és neutre, pot presentar 

confusions, o altres noms d’origen estranger. Davant aquests casos, se’ls farà una explicació 

als nens, dient-los que alguns cops, tot i que tinguin el mateix so, s’escriuen amb lletres 

diferents. Llavors, quan s’hagi endevinat el nom, hauran de segmentar aquest segons els 

seus fonemes i comunicar-ho oralment. Per exemple, si endevinen el nom de Maria, hauran 

de dir: /M/, /a/, /r/, /i/, /a/. 

Per fer més complexa l’activitat, després, se’ls demanarà als nens que facin el mateix 

invertint l’ordre, és a dir de darrera cap a davant.  Per fer-ho més divertit, ho poden fer amb 

els cognoms. 

MATERIAL: peluix 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 15-20 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “RESPIREM AMB EL DIAFRAGMA” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Els alumnes, es tombaran al terra, separats l’un de l’altre i el docent, els posarà música 

relaxant. Aquest, els dirà que s’han d’imaginar que són un avió i que han d’agafar aire pel 

nas al mateix cop que estenen les mans per enlairar-se i després, l’han d’expulsar lentament 

per la boca dient una vocal fins que l’aire s’acabi i baixaran els braços (simbolitzant que 

l’avió aterra). Se’ls recomanarà que també es provin de posar la mà a la panxa i veuran com 
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puja i baixa el diafragma quan respiren. Duran a terme el mateix procediment durant cinc 

cops, ja que cada vegada diran una vocal diferent.  

  

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT: individual 

TEMPORALITZACIÓ: 5 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  2  

OBJECTIUS 

§ Perdre la vergonya, desinhibir-se. 

§ Desenvolupar la vocalització, el ritme i l’entonació. 

§ Aparellar lletres amb els fonemes inicials de les paraules. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “VOCALITZEM” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Ens seurem amb cercle i el mestre, presentarà  la següent oració als alumnes: 

“En Lluís talla la llana a l’ovella”. 

 

Cada un l’ha de repetir de diverses maneres. Per exemple:  

§ Rient. 

§ Plorant. 

§ Fer com si anéssim beguts.  

§ Dir-ho fent un badall. 

Un cop acabada la roda, hauran de canviar la manera de repetició.   
 

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 20 min. 
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ACTIVITAT 2: “QUÈ SÓC?” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El mestre, proporcionarà als alumnes una sèrie de targetes amb el nom d’un objecte o animal. 

Llavors, de manera individual, cada alumne sortirà a agafar de dintre d’una capsa una targeta 

i no la podrà ensenyar als demés. Mitjançant la mímica i ajudant-se dels sons, hauran de 

representar el que indica la targeta per tal que els demés ho endevinin i hauran d’escriure la 

paraula a una pissarreta elaborada pel docent. La peculiaritat d’aquest joc, es troba en què es 

treballarà sempre amb la mateixa lletra inicial. En aquest cas, primer treballarem amb la P, 

després amb la M, i així successivament treballant també la S, D,T,N,G,B,R,F,L...  L’elecció 

d’aquestes consonants, es deu a què són les més habituals en les paraules. Per exemple: dins 

la bossa es troben totes les targetes que comencen amb la lletra P. Se n’agafa una, i hi apareix 

el nom de pilota. Llavors, l’infant haurà de realitzar formes o moviments que es pot fer amb 

aquest objecte fins que els companys ho endevinin. Finalment, se’ls demanarà:  

§ Amb quin fonema comença aquesta paraula?  

Un cop es vagin traient les targetes, a cada una se’ls plantejarà la pregunta anterior. Per tal 

de què se n’adonin que totes comencen amb el mateix so, se’ls pot ajudar demanant: 

§ I l’anterior, vos en recordeu amb quin so començava? Comencen les dues paraules 

amb el mateix so? 

Un cop acabades les paraules amb el mateix so, abans de passar a les d’un altre so, els 

plantegem la següent qüestió: 

§ Penseu i representeu altres paraules que comencin amb el mateix so (hauran de pensar 

en una paraula que té com a lletra inicial la qual s’estava treballant i seguir el mateix 

procediment que amb els dibuixos). 

Es pot donar el cas de què en certs fonemes, no es correspongui so-grafia, com per exemple, 

en el cas del fonema /s/ l’infant, ens podria dir cel. S’han d’acceptar totes les paraules, 

independentment de la llargària i les lletres, ja que el que ens interessa són els sons i fer-li 

veure que alguns cops no ens podem deixar endur pels sons i hem de tenir una imatge visual 
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de l’escriptura de la paraula. Per aquest darrer motiu, és necessari que els infants l’escriguin 

i així ja van creant la imatge mental i per tant treballen l’ortografia. 

Per tal de què tots els nens participin i així poder comprovar si ho entenen, primer se’ls donarà 

llibertat, però després, serà el docent que a l’atzar demanarà de manera individual o a tot el 

grup la resposta.  

Es durà a terme el mateix procediment però en aquest cop els objectes que hi apareixeran 

tindran com a lletra inicial la M, i així successivament fins treballar les altres consonants. Per 

complicar la tasca se’n poden presentar d’altres que comencin amb més varietat de diferents 

sons i lletres. Cal tenir en compte que el treball amb cada consonat serà breu, ja que el que 

ens interessa és veure si es troben familiaritzats en aquesta lletra o si pel contrari cal seguir 

treballant-la.  

MATERIAL: targetes amb el nom d’objectes i animals, una capsa i pissarretes 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 25 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  3 

OBJECTIUS 

§ Fomentar la imaginació i la creativitat. 

§ Reforçar el treball de fonemes i lletres inicials i finals. 

§ Treballar l’expressió oral i corporal. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “AIXÒ ÉS....” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Ens asseurem tots en cercle i la professora situarà enmig del cercle un objecte, com per 

exemple una cadira. Llavors, farem ús de la imaginació per transformar-la en múltiples 

objectes. Cada un que tingui una idea sortirà al centre i convertirà mímicament la cadira en 

un altre objecte, com per exemple, un cavall, un carro per fer la compra, un wàter o lavabo... 
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Els altres, hauran d’imaginar en quin objecte s’ha transformat la cadira. Hauran de dir el nom 

de l’objecte que representa i indicar amb quina lletra i so comencen i acaben.  El professor 

serà l’encarregat d’anar canviant els objectes del centre.  

 

MATERIAL: objectes de l’aula de dramatització 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 10 -15 min. 

 

 

ACTIVITAT 2: “ELABORAM HISTÒRIES” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El mestre donarà tres paraules diferents per a cada grup, que comencen amb la mateixa lletra 

i fonema. Les paraules contendran les consonants i vocals treballades en sessions anteriors. 

Llavors, aquests hauran de crear una breu historieta on hi apareguin aquestes paraules. Per 

orientar als alumnes, el mestre els proporcionarà les següents preguntes claus, tals com: qui?, 

on?, quan?, què?. Un cop hagin acabat la breu historia sortiran davant dels altres a 

representar-les. Se’ls posarà el següent exemple: tenim com a paraules Adrià, amics i 

aniversari. A continuació, contestem les preguntes que ens ha proporcionat el docent: 

Qui: n’Adrià i els amics 

On: al parc 

Quan: dimarts capvespre 

Què: n’Adrià va celebrar el seu aniversari i va convidar a tots els amics de la classe. S’ho van 

passar genial i li van fer a n’Adrià molts regals. Tots junts bufaren el pastís.  

Llavors, només cal enllaçar les idees i ja tenim la breu història.   

 

MATERIAL: paper i llapis 

AGRUPAMENT: en petits grups (les realitzarà el tutor) 

TEMPORALITZACIÓ: 25 min. 
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ACTIVITAT 3: “CAMINEM COM....” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta activitat, consisteix en representar diferents variacions d’una mateixa acció. En 

aquest cas, els alumnes es trobaran repartits per l’espai de dramatització i el docent els dirà 

que tots a la vegada hauran de dur a terme l’acció de caminar, passant per diferents variacions 

que el docent anirà indicant. Algunes d’aquestes serien: 
 

§ Caminar com un animal: moix (gatejant), caragol, granota, moneia...  

§ Caminar com una persona: soldats, alegre, cansat, evitant obstacles imaginaris, 

escapant d’algú, passejant un ca,  portant una palangana de begudes, amb fred, caçant 

insectes, llegint, mig dormit... 

D’aquesta manera, tornaríem a la calma i es podria finalitzar la sessió. Cal que les darreres 

accions siguin les més tranquil·les.  

 

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 5 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  4 

OBJECTIUS 

§ Treballar els fonemes inicial. 

§ Valorar l’expressió corporal com a forma de comunicació. 

§ Aparellar lletres amb els fonemes finals de les paraules. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “ESTIC PENSANT EN UNA COSA...” 

 

DESCRIPCIÓ: 
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Ens seurem amb cercle i el mestre els exposarà que a continuació, es jugarà a un joc que es 

diu “Estic pensant en una cosa...” L’infant, escriurà la paraula que pensa a un paper per tal 

de després poder-la ensenyar a la resta de companys. Aquell objecte amb el qual pensa 

l’infant s’ha de trobar dins l’aula, fet que en facilitarà en un principi la resolució. Llavors, els 

alumnes li hauran d’anar fent preguntes on la resposta només pot ser si o no. Alguns exemples 

són:    

§ Comença amb la lletra s ? (el mestre podria intervenir dient: Quin és el so de la lletra 

s?). 

§ És de colors? 

§ Serveix per seure? 
 

El docent, en tot moment revisarà les respostes de l’infant per tal d’assegurar-se que les 

indicacions són correctes. Els infants un cop ho endevinin, de manera grupal diran els 

fonemes que componen la paraula oralment i s’ensenyarà la paraula escrita per anar 

visualitzant les diferents escriptures.  

Per complicar l’activitat, un cop ja han experimentat amb aquesta se’ls pot dir que pensin 

amb objectes que no veuen. 

 

MATERIAL: paper i bolígraf 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 10 min. 

 

ACTIVITAT 2: “IMITEM...” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El docent, proposa als alumnes imitar diverses situacions emprant la mímica i fent sorolls o 

pronunciant onomatopeies característiques d’aquestes. Les representacions, seran primer de 

tot en petits grups i finalment en gran grup. El docent començarà donant a cada grup una 

situació a representar i després seran ells els encarregats de pensar-ne d’altres. Hauran de 

parlar amb el grup i organitzar com ho faran i finalment representar-ho davant la resta de 

companys per tal de què aquests ho endevinin. Alguns exemples poden ser: 
 

§ El moviment i soroll d’un tren.  

§ Es troben dins una aula i veuen que ve el docent i un alumne ordena fer silenci. 
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§ Dormen i sona el despertador indicant que és hora d’aixecar-se. 

§ Van caminant pel carrer, un cau i se l’han d’emportar amb l’ambulància.  

 

MATERIAL: targetes amb la situació a representar 

AGRUPAMENT: petits grups i després gran grup 

TEMPORALITZACIÓ: 15 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “TROBEM LA PARELLA” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Ens seurem amb cercle i el mestre ens explicarà que ha repartit pel terra de la classe tantes 

targetes com alumnes hi ha a la sessió. Cada una d’aquestes conté un dibuix, ja sigui d’un 

objecte o animal. Llavors, el que hauran de fer els nins i nines serà agafar cada un una targeta 

i trobar la seva parella la qual acabi amb la mateixa lletra i fonema (seran els que s’han anat 

treballant al llarg de les sessions). Es pot donar el cas de què algun alumne presenti confusions 

amb el dibuix, per la qual cosa el docent s’anirà passejant per tal d’anar resolent dubtes o 

ajudant a aquells infants que ho necessitin. Se’ls facilitarà un exemple dient que posem pel 

cas que na Maria agafa un dibuix on hi apareix representat un elefant. Aquesta haurà de 

pensar i identificar la lletra i fonema final, i cercar un altre company el dibuix del qual acabi 

amb el mateix fonema i lletra. Si en Pere hagués agafat el dibuix d’un coet, podria fer parella 

amb na Maria? Si els infants contesten de manera afirmativa, hauran entès l’explicació de 

l’activitat. Pot ser que el nombre d’infants sigui imparell i en aquest cas el docent també 

participaria en l’activitat. Un cop tots han trobat la seva parella, el docent els farà les següents 

preguntes: 
 

§ Tenen aquestes dues paraules el mateix so final? 

§ Quin és aquest so final? 
 

A continuació se’ls demanarà que escriguin les dues paraules a la pissarra i així els alumnes 

podran observar com s’escriuen correctament, fet que els ajudarà en la seva adquisició. A 

més, hauran de pensar i comunicar altres paraules que acabin amb la mateixa lletra i so. Es 

pot donar el cas de certs fonemes que es lletregin amb altres lletres que sonen iguals. Es faran 
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veure de manera escrita als infants que no corresponen amb la lletra establerta. Així, aniran 

treballant amb la memòria visual, útil per a posteriors sessions.  

 

MATERIAL: targetes amb els dibuixos 

AGRUPAMENT: parelles  

TEMPORALITZACIÓ: 10-15 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  5 

OBJECTIUS 

§ Treballar amb les lletres inicials i finals. 

§ Fomentar la imaginació i creativitat. 

§ Introduir en el lletregi i desenvolupar la percepció auditiva. 

§ Experimentar la sensació de les marionetes. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “BOMBA DE PARAULES” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta activitat, és una modalitat similar al joc del rellotge bomba. Ens posarem amb cercle 

drets i hi haurà un voluntari que serà l’encarregat de comptar fins a 40. Els altres, ens anirem 

passant el nostre peluix mentre el d’enmig compta. Es començarà realitzant l’activitat en 

grups reduïts, després en parelles i finalment individual. El fet de fer aquests agrupaments 

suposarà agafar confiança i seguretat. La diferència amb el joc tradicional és que per poder 

passar el peluix al company, han de dir una paraula que comenci amb la mateixa lletra que 

acaba la paraula que ha dit el company anterior. El docent, també participarà i serà 

l’encarregat de controlar si les paraules noves es corresponen amb l’anterior. Per exemple: 

comença el docent dient la paraula escola. Llavors, passarà el peluix al següent i aquest haurà 

de dir una paraula que comenci amb la lletra a, com per exemple avió.  
 

En aquesta activitat, hi juga un paper important la rapidesa mental. Com a normes, es 

comentarà que la persona que tingui el peluix quan es digui bomba (després de contar fins a 
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40), s’intercanviarà el lloc amb l’alumne del centre i serà l’encarregat/da d’iniciar un altre 

cop el joc dient una nova paraula. D’aquesta manera, no s’elimina a ningú i tots seguim 

participant. Es pot donar el cas de què un alumne quedi bloquejat i el mestre o els companys, 

seran els encarregat d’ajudar-lo. 

 

MATERIAL: peluix 

AGRUPAMENT: grups reduïts, parelles, individual 

TEMPORALITZACIÓ: 10 min. 

 

 

ACTIVITAT 2: “ELS OBJECTES PERDUTS” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El docent, presenta als alumnes diversos objectes diferents, tals com un capell, una cartera, 

una bufanda, uns guants... Llavors, anuncia que els següents objectes han estat trobats en 

diferents espais de la ciutat com el carrer, un bar, dins l’església, entre d’altres. Cada alumne 

que reclami un dels objectes, haurà de representar una escena de manera individual o 

col·lectiva en la qual es vegi com va perdre l’objecte. Per exemple, en el cas de la cartera, es 

podria representar la situació d’un grup d’amics que queden al bar per a parlar i quan van a 

pagar, un d’ells s’oblida la cartera sobre de la barra. Una variant podria ser el fet de després 

comunicar el que farien en el cas de què es trobessin l’objecte.  

 

MATERIAL: objectes 

AGRUPAMENT: individual o petits grups  

TEMPORALITZACIÓ: 10 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “LA PARAULA CAMUFLADA” 

 

DESCRIPCIÓ:  

El docent, reunirà als alumnes en cercle i els explicarà que ha vingut una nova amiga en les 

nostres sessions i que participarà en aquestes. La figura, és una titella d’una vaca, que nom 

“Taca”, però que presenta una peculiaritat. Només es comunica i entén lletrejant. Per 
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exemple, si ha de dir el seu nom, aquesta diria  T-a-c-a . És a dir, pronunciaria el nom de les 

lletres que formen la paraula separadament i seguint l’ordre d’esquerra a dreta. El docent els 

diria als infant, no trobeu que us heu de presentar? Cada infant, ha de dir el seu nom fent ús 

del lletregi. Si el nom és molt llarg, es recomana abreviar-lo. És una bona manera de 

començar a introduir aquest, ja que els noms propis els tenen memoritzats i per tant, ja 

disposen de la imatge mental de les lletres que el componen.  
 

Per potenciar aquesta activitat inicial, seguidament se’ls explicarà que cal que un alumne 

surti fora de l’espai de dramatització i els altres es divideixen en tants grups com lletres tingui 

la “paraula camuflada”.  Per exemple, si el docent indica la paraula “dit”, s’haurien 

d’organitzar formant grups de quatre persones i un de cinc i cada una tindria una lletra, perquè 

la paraula presenta tres lletres i cal organitzar els alumnes depenent d’aquestes. Es recomana 

començar l’activitat fent ús de paraules més senzilles amb un nombre de lletres més reduït, 

per així anar augmentant-ne la complexitat. Quan ja s’han format els grups, depenent de les 

lletres i cada un té clar quina lletra li pertoca, es passa a cridar l’alumne que es trobava fora 

de l’aula. Llavors, els demés amb la indicació del professor, pronuncien la seva lletra seguint 

un ordre i la persona que ha sortit  ha d’endevinar de quina paraula es tracta. Un cop l’hagi 

descoberta, es seguirà el mateix procediment canviant l’alumne encarregat d’endevinar la 

paraula i anant augmentant la dificultat de manera progressiva.  

 

MATERIAL: titella 

AGRUPAMENT: grups reduïts i flexibles  

TEMPORALITZACIÓ: 15-20 min. 

 

 

ACTIVITAT 4: “SOM MARIONETES” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Per finalitzar la sessió i poder tornar així a la calma, el docent els dirà als alumnes que es 

reparteixin per tot l’espai de dramatització de manera que hi hagi espai entre els infants per 

permetre així el moviment. Llavors, els dirà que s’han d’imaginar que són marionetes i per 

tant es troben penjades d’un fil i que s’han de moure lentament, aixecant la part del cos que 

el monitor indica, imitant així el moviment característic d’aquestes. Una variant podria ser el 

fet de posar-se per parelles i un membre de la parella es tomba al terra, que serà la marioneta 
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i l’altre es situarà al davant i tindrà com a funció manejar aquesta, per la qual cosa haurà 

d’imitar els seus moviments.  

 

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT: individual o parelles 

TEMPORALITZACIÓ: 5 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  6 

OBJECTIUS 

§ Treballar la memòria fonològica operacional. 

§ Desenvolupar l’expressió corporal i la imaginació. 

§ Aprendre a relaxar el cos i la ment. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “JUGAM AMB LES PARAULES” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El docent portarà dins una bossa targetes amb paraules monosíl·labes i bisíl·labes. Llavors, 

hauran d’extreure una d’aquestes paraules i seguir les indicacions del docent: 
 

§ Han de dir la paraula lletrejant. 

§ Han de dir el so dels fonemes començant per l’inici i després pel final. 

§ Canviar o afegir una lletra al principi o final.  

§ Ometre una síl·laba (en el cas de les paraules bisíl·labes).  
 

Els alumnes realitzaran l’activitat de manera conjunta, posant en pràctica cada una de les 

indicacions.  

 

MATERIAL: bossa amb les targetes 

AGRUPAMENT: grups reduïts 

TEMPORALITZACIÓ: 15 min. 
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ACTIVITAT 2: “EL TELÈFON ROMPUT” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Tots els alumnes es col·locaran en cercle. L’activitat, és una variant del joc tradicional que 

es coneix amb el nom del telèfon romput. Consisteix en anar passant objectes, els quals no 

seran físics sinó que s’hauran d’interpretar mitjançant gestos, mímica... Tots els alumnes 

estaran amb els ulls tancats. El docent també participa i comença aquest, fent una senyal a la 

persona que té a la dreta i aquest obre els ulls per veure allò que li passa. L’alumne, observa 

com el docent realitza una sèrie de moviments, com per exemple una papallona que es vol 

escapar, una capsa que pesa molt... Quan acaba, l’alumne que estava a la dreta del docent 

desperta al següent company i aquest ha d’observar els gestos que el seu company pretén 

comunicar-li. Els moviments gestuals es transmeten en cadena fins que arriben a la darrera 

persona, que serà l’encarregada de transmetre a la resta de companys el missatge que ha entès. 

És una activitat divertida i curiosa. Un factor clau que hi intervé és la imaginació que cada 

un presenta per interpretar els gests.   

 

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 20 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “A RELAXAR-SE” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El docent posarà música relaxant i els infants, estirats al terra, hauran de mantenir silenci, 

tancar els ulls i escoltar la música. Centraran la seva atenció en controlar la respiració i relaxar 

tot el seu cos. Un cop el docent observi que els infants es troben completament relaxats, els 

indicarà que a poc a poc, comencin a obrir els ulls i a incorporar-se.  

 

MATERIAL: música relaxant 

AGRUPAMENT:  tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 5 min. 
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OBSERVACIONS 

SESSIÓ  7 

OBJECTIUS 

§ Reforçar els fonemes i lletres. 

§ Desenvolupar l’expressió oral, la creativitat i la improvisació. 

§ Conèixer les possibilitats musicals del propi cos. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “IDENTIFIQUEM LA PARAULA” 

 

DESCRIPCIÓ:  

El docent, reunirà als alumnes amb cercle i els col·locarà dibuixos boca avall enmig d’aquest 

per tal que no els puguin veure. Aquests, seran extrets de sessions anteriors i contendran 

paraules emprades anteriorment, per la qual cosa  ja hi estaran familiaritzats i hauran treballat 

amb aquestes vocals i consonants. L’activitat consisteix en què un dels infants escull un 

dibuix i els demés no poden saber de què es tracta. Aleshores, aquest primer haurà de dir el 

so de les lletres i després el nom d’aquestes. Els demés infants han d’endevinar el dibuix 

secret. Una variant podria ser, un cop dominen l’activitat amb els dibuixos, ometre aquests i 

en el seu lloc que el mestre hagi de xiuxiuejar la paraula a un infant i dir així els sons i les 

lletres que la composen seguint un ordre per identificar la paraula. Tots els infant participaran 

en aquesta activitat i per respondre-la, el docent marcarà el temps en què cal fer-ho. Es pot 

donar el cas que sempre participen els mateixos i per tant aquest pot optar per dir l’infant que 

ha de respondre. 

 

MATERIAL:  targetes amb les imatges  

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 15 min. 

 

 

ACTIVITAT 2: “AIXÒ ERA I NO ERA...” 

 

DESCRIPCIÓ: 
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Tots els alumnes es col·locaran en cercle i el docent situarà al centre d’aquest una sèrie de 

materials, tals com una capsa de galetes, un raspall de dents, un cotxe de joguina, una 

motxilla, un paquet de mocadors, una diadema, un USB o CD, un quadern... Llavors, cada 

alumne haurà d’elegir un dels materials, el que desitgi i contar una petita història (inventada 

o no) on hi apareix aquest. Es pot ajudar dels gests per facilitar la comprensió. Es deixarà un 

breu període de temps de preparació. 

 

MATERIAL: materials diversos 

AGRUPAMENT: individual 

TEMPORALITZACIÓ: 25 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “ETS TÚ!!” 

 

DESCRIPCIÓ: 

El alumnes es situen en cercle mirant tots cap a l’interior i el docent, n’elegeix un que haurà 

de marxar un segon fora de l’aula. Mentre que un dels alumnes no es troba dins l’espai, 

d’entre els companys que queden, un serà nombrat director d’orquestra. Aquest, serà 

l’encarregat de marcar un ritme o soroll que els demés hauran d’imitar. La funció de la 

persona que ha marxat fora, un cop entri, serà la d’endevinar qui és el director. A la vegada, 

aquest darrer, haurà de canviar el so sense que la persona que el cerca se n’adoni i els demés 

l’hauran de seguir. El joc acaba un cop han descobert al director. Es poden anar intercanviant 

els rols.  

  

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT:  grup-classe 

TEMPORALITZACIÓ: 5 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  8 

OBJECTIUS 

§ Aprofundir amb el lletregi i els sons de les lletres.  
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§ Desenvolupar l’expressió corporal. 

§ Desenvolupar l’expressió oral i la creativitat. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “QUANT DE TEMPS!!” 

 

DESCRIPCIÓ:  

Els alumnes, caminaran per l’espai de dramatització i quan el professor piqui de mans, 

aquests hauran d’aturar-se i posar-se a parlar amb la persona més pròxima, la primera que 

trobin. El docent, els anirà donant instruccions d’aquell aspecte que han de comunicar, com 

per exemple: 
 

- Dir el nom del seu animal (si en tenen, sinó se n’han d’inventar un). 

- On els agradaria anar de viatge. 

- El seu menjar preferit. 

- Quin color els agrada. 

- Un objecte que sempre porten a sobre. 
 

A cada ronda, es treballarà un d’aquests elements. Els infants, en parelles aniran dient la 

informació que se’ls demana alternant el lletregi amb els sons de les lletres. D’aquesta 

manera, adquiriran nou vocabulari i es familiaritzaran amb aquest procés. Primer ho dirà un 

i l’altre ho haurà d’endevinar i després es canviaran els rols.  

 

MATERIAL:  /  

AGRUPAMENT: parelles o grups de tres persones 

TEMPORALITZACIÓ: 15 min. 

 

ACTIVITAT 2: “QUIN OFICI ÉS?” 

 

DESCRIPCIÓ: 

L’activitat consisteix en endevinar oficis emprant la mímica. L’alumne el qual li toqui sortir 

a representar l’ofici, es posarà davant dels seus companys. En l’inici de l’activitat, el docent 

repartirà targetes amb el nom d’un ofici, tals com bomber/a, perruquer/a, mestre/a, 

metge/essa, taxista... i cada infant n’haurà d’elegir una i representar el que es demana. 
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Llavors, els altres un cop ja sàpiguen que és el que s’ha representat, hauran de comunicar el 

nom d’aquest de manera grupal, primer dient els fonemes i després lletrejant. 

 

MATERIAL: targetes amb el nom d’oficis 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 15 min. 

 

 

ACTIVITAT 3: “COMPRA’M” 

 

DESCRIPCIÓ: 

Fent ús dels mateixos materials  que en l’activitat 2 de la sessió anterior, es podria demanar 

als alumnes que per parelles, tornin a seleccionar un dels productes i elaborin anuncis 

publicitaris tals com els que poden observar en la televisió. Llavors, haurien de realitzar una 

petita improvisació exponent el producte que es vol vendre i intentar convèncer mitjançant 

arguments a la resta de companys. Es deixarà un temps de preparació per a cada parella.  

  

MATERIAL: materials diversos 

AGRUPAMENT:  parelles 

TEMPORALITZACIÓ: 15 min. 

 

OBSERVACIONS 

SESSIÓ  9 

OBJECTIUS 

§ Consolidar el treball del lletregi i els sons. 

§ Gaudir amb la dramatització. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “TREBALL COOPERATIU: SPELLING BEE I SONS” 

 

DESCRIPCIÓ:  
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Els alumnes, es col·locaran per grups reduïts, elegits pel docent, per tal que siguin 

heterogenis. Aquest, amb el que ha anat observant al llarg de les sessions, en té un 

coneixement de cada infant. El docent, prepararà dins una bossa el dibuix de totes aquelles 

paraules que s’han anat treballant al llarg de les sessions i per la qual cosa els infants han anat 

practicant. Cada grup haurà d’extreure de la bossa una targeta i posar en comú amb els 

companys del grup com es lletreja i els sons dels fonemes. Quan tots els grups ja hagin extret 

la imatge, primer hauran de dir el so dels fonemes i després lletrejar  el que hi ha representat. 
 

 No es treballarà des d’una perspectiva competitivitat, sinó que pretén fomentar  les relacions 

socials entre els companys per tal de crear un ambient cooperatiu, realitzant l’activitat tot el 

grup alhora. D’aquesta manera es podran ajudar.  Abans de començar amb la pràctica 

d’aquesta, es reproduirà l’himne que els alumnes han elaborat amb l’ajuda de l’especialista 

de música. D’aquesta manera, ens servirà d’introducció i repàs a aquesta activitat. Primer de 

tot, cada grup haurà d’elegir a l’atzar d’entre una bossa una de les imatges. Llavors, es 

lletrejarà i emetrà el so dels fonemes de tres paraules (tots els grups realitzaran el lletregi i el 

so de la primera paraula i després es passarà a la segona i així fins la tercera). Els infants, el 

primer que han de fer és observar la imatge i identificar de què es tracta i comunicar-ho en 

veu alta. Llavors, s’han de crear una imatge mental de la paraula i anar dient els sons i després 

lletrejant a poc a poc seguint l’ordre d’esquerra a dreta. Un cop hagin acabat, han de tornar a 

pronunciar la paraula amb la seva totalitat. D’aquesta manera la resta de persones en podran 

tenir constància en tot moment de la paraula. Cada grup, haurà de seguir el mateix 

procediment. Finalment, tot el grup-classe, realitzarà la pronunciació fonètica d’una frase 

com a cloenda, que serà la de “Gràcies CEIP Ponent”. 

 

MATERIAL:  targetes amb imatges 

AGRUPAMENT: grups reduïts 

TEMPORALITZACIÓ: 25 min. 

 

 

ACTIVITAT 2: “QUÈ REPRESENTEM?” 

 

DESCRIPCIÓ: 

L’activitat consisteix en representar diferents situacions. Aquestes seran elegides per cada 

grup. El docent, els dirà que per tal de preparar la cloenda, una bona activitat  la qual s’ha 
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anat treballant al llarg de les sessions és la representació de situacions o objectes. Llavors, 

aquests hauran de fer memòria i pensar una situació que desitgin posar en pràctica. La lliure 

elecció es deu a què es pretén que els infants es sentin còmodes i motivats per allò que fan i 

que puguin elegir en aquelles situacions amb les quals han gaudit més.  S’informarà als 

espectadors que han d’estar ben atents perquè hauran d’intentar esbrinar allò que realitzen o 

el que ocorre. Cada grup anirà sortint  davant el públic per dur a terme la representació. 

 

MATERIAL: / 

AGRUPAMENT: grups reduïts 

TEMPORALITZACIÓ: 25 min. 

 

SESSIÓ  10 

OBJECTIU 

§ Preparar la cloenda del projecte. 

ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1: “CREEM LES NOSTRES CAMISETES I DECOREM L’ESPAI” 

 

DESCRIPCIÓ:  

Cada alumne ha de portar una camiseta blanca, en la qual s’hi escriurà el nom del grup-classe 

que s’ha acordat, que en aquest cas és “Els artistes” i s’hi representarà el logotip elegit.  

A més, per decorar l’espai, entre tots prepararem una petita pancarta amb el nom de l’activitat 

i es decoraran les parets amb lletres.  

 

MATERIAL:  camisetes, retolador permanent negre, llençol, globus, goma eva. 

AGRUPAMENT: tot el grup 

TEMPORALITZACIÓ: 30 min. 

 

 

ACTIVITAT 2: “PRACTICA’M” 

 



 74 

 
 

DESCRIPCIÓ:  

Per tal de practicar la cloenda, els alumnes ja coneixen les activitats que es duran a terme en 

aquesta i així com s’ha organitzat. Llavors, es dedicarà temps per seguir practicant amb grups 

tant el fet de lletrejar i dir els sons com la representació de situacions.  

 

MATERIAL:  targetes amb dibuixos. 

AGRUPAMENT: grup-classe 

TEMPORALITZACIÓ: 20 min. 

 

SESSIÓ  11: CLOENDA 

OBJECTIU 

§ Donar a conèixer el treball realitzat en les diferents sessions. 

ACTIVITATS 

 

En la cloenda, primer de tot, la persona encarregada de dur a terme les sessions donarà la 

benvinguda a tots els membres de la comunitat educativa que han assistit. Per motius d’espai, 

es preveu que vinguin a aquesta l’altre grup-classe de quart, així com alguns dels especialistes 

i membres de l’equip directiu que s’han involucrat en el projecte. S’explicarà els objectius 

que s’han intentar assolir al llarg de les sessions i de forma breu el que s’ha treballat en 

aquestes i com s’han dut a terme.  

 

El docent, comentarà que els infants han realitzat un gran treball tant pel que fa a les sessions 

com en la preparació de la cloenda. Per tal de personalitzar aquest projecte van pensar un 

nom de grup-classe, que fou “Els artistes” i elaboraren un logotip per a aquest. A més, també 

van ser els protagonistes de la composició d’un himne, el qual s’emprarà per introduir una de 

les activitats. Durant les sessions han mostrat molt d’entusiasme per aprendre i s’han esforçat 

per superar-se dia a dia i mostrar la seva imaginació i creativitat en les diferents sessions.  

 

Un cop realitzada una breu explicació del projecte, es passarà a la pràctica. Per tal de poder 

donar a conèixer petites pinzellades d’aquest, es duran a terme dues activitats on hi participarà 

tot el grup-classe.  
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Aquestes s’expliquen detalladament a la sessió 9. 

 

Finalment, agrair la tasca tant a les tutores com als especialistes o equip directiu  que han 

ajudat, facilitat i participat en l’organització i  posada en pràctica d’aquest projecte i sobretot, 

als propis infants, els quals han participat amb moltes ganes i il·lusió en aquesta nova 

metodologia de treball. 

 

Amb aquesta cloenda, es pretén donar a conèixer l’eina de la dramatització per a treballar 

certes habilitats, valors... A més, per tal de difondre-ho es farà ús del bloc de centre i així tant 

els familiars com altres entitats educatives en podran tenir accés i servir de consulta per 

potenciar la seva utilització. 

 


