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PREPARACIÓ DEL MATERIAL 

Descarregar el model de dossier de vocabulari que més convingui. 

Plastificar el dossier tenint en compte que al obrir el llibret quedi la part amb suport visual i escrit a la 

esquerra i la part sense lectura a la dreta, de tal forma que quedi així: 

 

A la part de sota es posarà una tira de velcro per posar les paraules d’aquesta categoria a sota. 

També es posarà un velcro a cada espai en vuit de sota de les imatges. A l’exemple es marca amb una 

estrella. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Altres materials de suport: 

 Es poden imprimir les imatges soltes per tal de treballar la categorització d’aquestes i 

l’escriptura en paper, entrenant així la cognició i les habilitats motrius de l’escriptura. 



EXEMPLES D’ACTIVITATS  

Es molt important decidir l’activitat segons el nivell de lectoescriptura del alumnat, intentant adaptar la 

metodologia a cada un d’ells. Per això, amb el mateix material us proposem diferents activitats.  

ACTIVITAT 1: RELACIÓ IMATGE PARAULA 

ACTIVITAT 2: CREA PARAULES  

Activitat 1: RELACIÓ IMATGE-PARAULA 
 

Material necessari: Llibret de vocabulari manipulable 
 

Aprenentatge principal: Lectura Global 
 

Aprenentatges transversals:  Motricitat fina 
Atenció  
Fonètica 
Camps semàntics 
 

Descripció: L’usuari ha de reconèixer les imatges i associar la imatge amb la 
paraula escrita, fent incís amb la fonètica de les lletres i els cops de 
veu. 
 
Començar amb reforç visual (full esquerre), i anar retirant el suport. 
 
Tant a l’inici com al final es pot comentar la categoria a la que 
pertanyen aquelles paraules. 
 
Es important anar senyalant la imatge o la paraula a mida que la diu 
per fomentar la lectura. 
 

Activitat 2: CREA PARAULES 
 

Material necessari: Llibret de vocabulari manipulable 
Lletres imant 
Pissarra imant  
 

Aprenentatge principal: Lecto-escriptura 
 

Aprenentatges transversals:  Lectura Global 
Motricitat fina 
Atenció  
Fonètica 
Camps semàntics 
 

Descripció: Es decideix una imatge, es desenganxa la paraula i es còpia el model 
paraula amb les lletres imantades (s’endreça les lletres formant la 
paraula) 
 
Aquest procés es pot fer a la inversa, ordenant  prèviament els imants 
de les lletres i relacionant a sota de quina imatge ha d’anar la paraula. 
 



ACTIVITAT 3: JOC LOTO  

ACTIVITAT 4:  ENDIVINALLES  

 

  

Activitat 3: JOC LOTO 
 

Material necessari: Imatges soltes del Llibret de vocabulari manipulable 
 

Aprenentatge principal: Lectura Global 
 

Aprenentatges transversals:  Motricitat fina 
Atenció  
Fonètica 
 

Descripció: Es reparteixen unes quantes imatges (10 aprox.) a cada nen/a, i es 
posen les paraules en una caixa tancada. 
 
Es van agafant targetes i qui té aquella imatge ha de posar la paraula al 
damunt. 
 
Guanya aquell que té totes les imatges amb el nom corresponent. 

Activitat 4: ENDIVINALLES 
 

Material necessari: Llibret de vocabulari manipulable 
 

Aprenentatge principal: Lectura Global 
 

Aprenentatges transversals:  Motricitat fina 
Atenció  
 

Descripció: Amb el llibret davant i les paraules desenganxades. Es fan petites 
endevinalles sobre la paraula escrita.  
 
El nen/a ha d’endevinar de quina imatge es tracta i posar la paraula 
sota.  
 
Quan ho endevini ho podem llegir. 
 
Per fer-ho mes divertit podem proposar un premi grupal si el grup 
endevina 20 paraules. 
 
Exemple: ens ho posem al cap a l’estiu (resposta: GORRA) 



ACTIVITAT 5: BUSCADOR  

 

ACTIVITAT 6: 1,2,3 ATENT!  

 

Activitat 5: BUSCADOR 
 

Material necessari: Llibret de vocabulari manipulable 
 

Aprenentatge principal: Lectura Global 
 

Aprenentatges transversals:  Motricitat fina 
Atenció  
Memòria 
 

Descripció: Es treuen totes les paraules del llibret i es barregen. 
Se’n agafa una per una i es llegeix la paraula individualment, amb 
suport o amb ajudes visuals. 
 
Un cop sàpiga la paraula ha de buscar per el llibre el lloc on va i 
corregir-se fent us de la fulla esquerra. 

Activitat 6: 1,2,3 ATENT! 
 

Material necessari: Llibret de vocabulari manipulable 
Fitxes rodones de les dames 
 

Aprenentatge principal: Vocabulari i Lectura Global 
 
 

Aprenentatges transversals:  Motricitat fina 
Atenció i Memòria 
 

Descripció: L’ Objectiu d’aquest joc es trobar la imatge ràpidament i posar la fitxa 
al damunt. Guanya el primer que posa la peça damunt. 
 
S’obra el llibret per una pàgina a l’atzar, i es llegeix una paraula de les 
que apareix en aquelles pàgines. Serà un dels alumnes el que llegeixi 
les paraules escrites, s’anirà alternant el rol de tal manera que un torn 
li tocarà llegir i l’altre jugar. 
 
Es molt important anticipar les normes 


