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Repercussió del treball de l’oralitat en l’escriptura

Per poder escriure bé s’ha d’aprendre a parlar bé.

Cal tenir un bon model de pronúncia.

Cal tenir el coneixement d’un vocabulari bàsic i funcional a nivell 

oral que pugui ser reconegut i utilitzat a nivell escrit.



Cal aprofitar totes les situacions per parlar i fer parlar els nens i nenes.

Llar d’infants Sant Agustí (Barcelona)

Escola Balmes (Mataró)



I han de rebre bons models!

http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/1/6/1298212817561.jpg

http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/1/6/1298212817561.jpg


Escola Arrels (Mollerussa)



Relació entre llengua oral i llengua escrita

La relació entre l’escrit i l’oral no és una relació

transparent; és el resultat d’una convenció acceptada

pels usuaris d’una llengua en un moment determinat.

http://fishh.museuegipci.com/

MOORHOUSE, citat a A.CAMPS. L’ensenyament de l’ortografia. Graó

http://fishh.museuegipci.com/


Sistemes alfabètics

- Representen les unitats fòniques més 

petites.

- Amb un nombre reduït de signes

les possibilitats deaugmenten 

representació.
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Complexitat dels sistemes alfabètics

Es poden considerar sistemes mixtos: es basen en la relació grafia-

so però, tot i així, hi ha algunes restriccions:

feliç, felicitat, feliços

lletra/ lletres cadira/cadires

Relació entre n i m: canvi, bombóPosicionals

Morfològiques

Lèxiques

Directes Relació entre lletres i fonemes: C/K/Q



Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte Llenguatge distant normalment allunyat del to 

(funció fàtica): oi?, eh? col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn 

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte Llenguatge distant normalment allunyat del to 

(funció fàtica): oi?, eh? col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn 

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte Llenguatge distant normalment allunyat del to 

(funció fàtica): oi?, eh? col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn 

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte 

(funció fàtica): oi?, eh?

Llenguatge distant normalment allunyat del to 

col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que 

permeten reduir l’extensió del text

El receptor necessita explicacions que el situïn

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to

de la veu (elements que poden modificar el

sentit del missatge)

Recursos gràfics com la puntuació, la 

distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols, 

etc.



Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte Llenguatge distant normalment allunyat del to 

(funció fàtica): oi?, eh? col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn 

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte Llenguatge distant normalment allunyat del to 

(funció fàtica): oi?, eh? col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn 

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte Llenguatge distant normalment allunyat del to

(funció fàtica): oi?, eh? col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn 

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte 

(funció fàtica): oi?, eh?

Llenguatge distant, normalment allunyat del to 

col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que El receptor necessita explicacions que el situïn

permeten reduir l’extensió del text

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte 

(funció fàtica): oi?, eh?

Llenguatge distant normalment allunyat del to 

col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que 

permeten reduir l’extensió del text

El receptor necessita explicacions que el situïn

Gestualitat gestual i corporal, entonació, to Recursos gràfics com la puntuació, la

de la veu (elements que poden modificar el distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols,

sentit del missatge) etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre llengua oral i llengua escrita

LLENGUA ORAL LLENGUA ESCRITA

Comunicació instantània Comunicació diferida

Presència simultània d’emissor i receptor L’emissor no està en presència del receptor

Espontaneïtat, irreversibilitat Planificació, elaboració, correcció

Sintaxi simplificada Sintaxi elaborada

Frases simples, sovint inacabades Frases complexes, ben acabades

Repeticions lèxiques, ús de mots bàsics Riquesa de lèxic, ús de sinònims

Mots destinats a mantenir el contacte 

(funció fàtica): oi?, eh?

Llenguatge distant normalment allunyat del to 

col·loquial

Ús de díctics (això, aquí, ara), que 

permeten reduir l’extensió del text

El receptor necessita explicacions que el situïn

Expressivitat gestual i corporal, entonació, 

to de la veu (elements que poden modificar 

el sentit del missatge)

Recursos gràfics com la puntuació, la 

distribució en paràgrafs, els títols i els subtítols, 

etc.

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf

http://blogs.cpnl.cat/cursosblanes/files/2012/04/Llengua-i-variaci%C3%B3.pdf


Diferències entre la llengua oral i la llengua escrita
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Espontaneïtat i irreversibilitat VS planificació i correcció

http://www.thedailyriff.com/listen.kids-talking.Paarent-POW.jpg


A diferència de l’expressió oral, l’expressió escrita és autosostinguda i més 

explícita i té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el temps.



Relació entre la llengua oral i la llengua escrita

Escola Antaviana (Barcelona)
És necessari que els lectors i escriptors competents expressin tant els 

criteris de funcionament del codi com les estratègies que utilitzen per 

comprendre i compondre un text.

Escola Antaviana (Barcelona)



“Que bonica que és la lluna”, 

pensava el Ratolí mentre es 

ficava al llit.

M’encantaria tenir-ne un bocí.

Ed. Joventut

La llengua escrita s’ha d’aprendre. Els alumnes s’han d’apropiar de les 

característiques de la llengua escrita.
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Codificar i descodificar en un sistema alfabètic
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AQUESTATORTUGA ÉS MARINA.



Procediments implicats en l’adquisició del codi

DISCRIMINACIÓ VISUAL

DISCRIMINACIÓ AUDITIVA

SEGMENTACIÓ (anàlisi)

SÍNTESI (combinació)

VALOR SONOR DE LES GRAFIES

APLICACIÓ VIA FONOLÒGICA – VIA LÈXICA

CONSCIÈNCIA  

FONOLÒGICA

REPRODUCCIÓ – PRODUCCIÓ DE LLETRES



El procés de codificació: procediments implicats

Discriminació visual

Escola L’Estel (Barcelona)

Busquem lletres amagades a la sorra i les comparem amb el model per confegir
el nom, i les escrivim.



Què entenem per consciència fonològica?

L’habilitat conscient i explícita que permet discriminar, aïllar, 
pensar i manipular l’estructura sonora de la parla (tira fònica).

Es troba a la base de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.

Sylvia Defior Enriqueta Garriga



Quan es desenvolupa la consciència fonològica?

2-3 anys

Els infants poden desenvolupar la consciència fonològica quan
són capaços de focalitzar l’atenció i l’interès en els sons que
componen les paraules, més enllà de centrar-la en el seu
significat.

7 anys



Què implica el treball de la CF?

- Treball de la percepció, discriminació,

memòria auditiva i producció.

- Treball progressiu de segmentació de la tira  

fònica.

- Programació d’activitats de síntesi de les  

unitats de la llengua.



El cercle procedimental: audició, discriminació i producció

AUDICIÓ

DISCRIMINACIÓ  
AUDITIVA

PRODUCCIÓ DE SONS

Al mateix temps que l’alumne/a discrimina un so d’un altre, pot 
estar produint-lo en una cantarella.



Arri arri tatanet, anirem a Sant Benet...

Comprarem un formatget...



M: Què portes per esmorzar?

A: Furmassa

M: Formatge, mmm, que bo!

Estratègia  
de 

correcció



CF: Discriminació auditiva

Aixecarem la mà
cada vegada que
sentim la paraula:

CARGOL
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CARGOL TREU BANYA, 
PUJA LA MUNTANYA, 

CARGOL...

http://www.slideshare.net/laurindongui/presentaci-


Escola Tabor (Barcelona)

Es comença buscant les rimes, 
discriminant les paraules que acaben 
amb els mateixos sons i finalment diem 
i escrivim els nostres propis rodolins.

Ha arribat un vaixell carregat 
de... mitjons, marietes...



Escola Cèlia Artiga (Reus)

DISCRIMINACIÓ DE CONSONANTS

https://www.e-alber.com/img/arxius_productes/124-JCF_mostra.pdf

http://www.e-alber.com/img/arxius_productes/124-JCF_mostra.pdf


CF: Segmentació / Síntesi

Escola Vora Mar (Salou)



Ed. Kalandraka

LLUNA LLUNA LLUNA

LLUNA LLUNA LLUNA

LLUNA LLUNA LLUNA

LLUNA LLUNA SOL 

LLUNA CARAGOL 

LLUNA GIRASOL

Escola Bernat de Boïl (Barcelona)

Segmentació de paraula



LA MARIA JUGA A PILOTA

LA MARIA 
JUGA A 
PILOTA .

Segmentació d’una frase

Et dic una paraula a 
trossets i tu me la 

dius sencera.

/p/, /e/, /r/, /a/

PERA

Síntesi

Síntesi



Quina paraula és més llarga: fideus o tallarines?

Quantes paraules hi ha quan dic: Avui anirem a la piscina!? 

Comencen igual “flor i farina”?

Quina és la primera síl·laba de la paraula “sabata”?

Quants sons sents a dins de la paraula “mocador”?

Quina paraula seria si afegim “s” a “carpeta”?

Que passaria si canviessis el so “r” de la paraula “roca” pel so “p”?

Quina paraula seria si quan diem “trompeta” hi traiem la primera síl·laba? 

Quin so sents quan dic “fulla” que no hi és quan dic “full”?

Digues “llop” a l’inrevés!

Bones preguntes de consciència fonològica:



Valor sonor de les grafies: la correspondència so-grafia facilita
l’apropiació del codi alfabètic

Escola Sagrada Família Urgell (Barcelona)



Escola Mare de Déu del Remei (Alcover)

Reproducció – producció de lletres

Conf.

4



Buscar paraules amagades

M A R C 

M A

M A R

A R C

Aplicació via fonològica – via lèxica

Via lèxica



CARAMEL

Via lèxica



ESTRELLA

TRES

RES

ASTRE

TELA

ALES

ELA

ART

TE

Via fonològica



Construïm paraules

Discriminació visual 
Síntesi
Valor sonor de les grafies

Quins procediments es treballen en aquestes activitats?

Escola Tabor (Barcelona)



Valor sonor de les grafies 
Producció de les lletres 
Síntesi
Segmentació

EL MISSATGE SECRET: quin animal és?

Escola Mossèn Ramon Bergadà (Constantí)



Escola Mossèn Ramon Bergadà (Constantí)

Valor sonor de les grafies 
Producció de les lletres 
Síntesi



Escola Mossèn Ramon Bergadà Constantí)

Segmentació 
Discriminació auditiva 
Valor sonor de les grafies 
Producció de les lletres



Jocs de llengua per treballar els procediments

Paraules bessones

PA PA

TIN TIN

CA CA

CO CO

CUS CUS

IA IA



Síl·labes repetides

CACAUET 
XIUXIUEJAR

PAPAGAI 
CUCURUTX

PAPALLONA 
HIPOPÒTAM



OMAR
Paraules cangur

BARRET  

CARPETA



BARRET  

CARPETA

OMAR
Paraules cangur



Anagrames

ROMA AMOR

ENCIAM CINEMA

POLL LLOP

MIRALL LLIMAR



Palíndroms

CUC 
ANNA 
TURURUT
I ARA CALLA, CARAI!



Mots encreuats

https://raconslasalut.files.wordpress.com/2013/06/mots-encreuats.jpg



Recursos per treballar els jocs de llengua



Recursos per treballar la consciència fonològica



Recursos TAC per EI i CI

http://www.edu365.cat

http://www.edu365.cat/


http://www.xtec.cat/dnee/satieee/0506/sessio2/facil.htm

FACIL: Factoria d’Activitats Combinades 

d’Informàtica i Logopèdia

http://www.xtec.cat/dnee/satieee/0506/sessio2/facil.htm
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Mestra: Podem penjar el mural de les Jornades de Descobriment sobre l’Art amb faltes 

al passadís?

Zaira: No, que, si no, ens faria vergonya que l’altra gent ho veiés, perquè la gent gran

ho podria veure i se’n podria riure, i per això ens faria vergonya.

Maria: No, perquè si ho fas amb faltes, la gent pensa: “Mira aquests nens que van a 

segon, no saben escriure bé o no s’han fixat en les lletres”. I això ens faria vergonya.

Mar: No pot ser que hi fem faltes, perquè, si no, els grans que abans eren amics nostres

ho veurien i a ells no els agrada que ho fem malament.

Queralt: Diran: “Els de segon ho haurien de saber” i se’n riuran de nosaltres, perquè els 

que són a tercer, si el curs passat ho feien bé, veuran que nosaltres no.

Font: R. MULAS “ Orto què...? Ortografia. Sentim la veu de l’alumnat de cicle inicial sobre 
com s’aprèn a escriure bé”. Guix, 361 (gener de 2010).

Exemple de conversa entre alumnes de segon de CI



Font: R. MULAS “Orto què...? Ortografia”

Exemple de conversa entre alumnes de segon de CI

Pol: Si nosaltres pengem un títol amb faltes i els de P-3 passen per aquí, que no saben
escriure, es fixen en el nostre escrit i, si escrivim amb faltes, ells, després quan vagin a
segon, també en faran.

Núria: Si ho escrivim malament, potser els petits no n’aprendran i es pensaran que es
poden fer faltes.

(...) per a l’alumnat de segon, igual que per a la majoria de la societat, s’escriu sense 
faltes per als altres. Perquè l’escrit el veuran unes altres persones.



Té molt de prestigi social en detriment de les altres

propietats dels textos.

Treballar-la es justifica des d’un doble punt de vista:

-Extern (social)

-Intern (lingüístic)

L'ortografia...

http://notjustcute.com/wp-content/uploads/2011/10/writing.jpg

http://notjustcute.com/wp-content/uploads/2011/10/writing.jpg


Potser aquesta importància que socialment es dóna a l’ortografia també  

té a veure amb el significat que socialment s’ha donat a la paraula falta:
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http://aprendreambfamilia.blogspot.com.es/


- El sentit d’equivocació

- Fer una cosa dolenta

- Entendre l’error com una cosa negativa

Cal donar-hi la volta perquè s’ha d’aprendre dels errors 
i viure’ls de manera positiva per avançar en els 

aprenentatges.
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Potser aquesta importància que socialment se li dóna a l’ortografia

també té a veure amb el significat que socialment s’ha donat a la paraula

falta:

http://aprendreambfamilia.blogspot.com.es/
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El tractament didàctic de l’ortografia: 

què cal tenir en compte?

- L’errada ortogràfica ha d’esdevenir una font  

d’informació i d’aprenentatge.

- Les dificultats ortogràfiques no haurien de fer
encallar 

alumnes.

el creixement lingüístic dels  

Els errors ortogràfics no han

d’impedir el procés comunicatiu.

- Cal mantenir la motivació i la confiança en les

pròpies capacitats.



- Cal adequar els continguts ortogràfics al

nivell dels alumnes.

- L’aprenentatge ortogràfic té dues bases molt 

precises:

- Una pronúncia i articulació clares

- Una memòria visual nodrida en una

lectura assídua

- Prioritzar els processos inductius enfront dels

deductius a l ’ hora de plantejar el treball

ortogràfic (p. ex.: cercar paraules que

s’escriuen amb g/j, classificar-les i arribar a

trobar-hi alguna mena de regularitat).



Per a l’alumnat de cicle inicial, no dominar l’ortografia és:

Font: R. MULAS Orto què...? Ortografia.

- ajuntar paraules

- deixar-se lletres

- canviar unes lletres per unes altres quan tenen el mateix so

- deixar de posar els signes de puntuació

Com diu el Mikel a cicle inicial,

“és important, però és impossible no fer faltes” .



El dubte com a factor de progrés

Només davant dels problemes posem en joc 

la capacitat de reflexió.

Com s'escriu...?



Valorar positivament què sap i què sap fer

?
L’errada com a indicador de coneixement



Quins continguts ortogràfics han d’aprendre

a analitzar, corregir i millorar els alumnes a

1r? I a 2n?



Mostrar CONEIXEMENT de l’ortografia de base i de

les normes ortogràfiques més bàsiques en algunes o

en la majoria de les produccions.

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació primària.

CI: Criteris d’avaluació de llengua catalana i literatura (CI)



En el treball ortogràfic serà fonamental saber diferenciar:

ORTOGRAFIA DE BASE

(ortografia natural)

ORTOGRAFIA ARBITRÀRIA



Són errades d’ortografia de base...

mateija / mateixa

Excurso per excursióOmissió o repetició de grafies (i ús de

grafies estranyes al codi ortogràfic de

la llengua)

Errors d’orientació i ordre pue per que

Errors provocats per una pronúncia

infantil
cadida per cadira

Errors de no-correspondència so-

grafia

tamio per camió

Errors de separació de paraules livadi per li va dir

Font: SEDEC



Són errades d’ortografia arbitrària...

(errors en normes de base gramatical)

rroc per rocErrors per incompliment de normes de base 
fonètica

Errors de no-relació primitiu-derivat, 
masculí-femení o singular-plural. flo per flor

Errors en l’ortografia de morfemes
gramaticals.

cantabes per cantaves

Errors per confusió d’homòfons. veure vi per beure vi

Errors en casos excepcionals o no regits per 
cap norma.

umit per humit

Font: SEDEC



Dues errades d’ortografia de base 

Dues errades d’ortografia arbitraria

2n CI



http://mestres.ara.cat/lapuntdocent/files/2013/04/2013-02-19-19.52.05.jpg

Cap errada d’ortografia de base!

2n CI

http://mestres.ara.cat/lapuntdocent/files/2013/04/2013-02-19-19.52.05.jpg


Sempre ho hem de corregir tot?

http://2.bp.blogspot.com/-LYyjkfyy1qo/UUmgxJAUa4I/AAAAAAAAG0Y/Sx1Ab-F1_Dg/s1600/correccion.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-LYyjkfyy1qo/UUmgxJAUa4I/AAAAAAAAG0Y/Sx1Ab-F1_Dg/s1600/correccion.jpg


Corregir redaccions és, sovint, un

dilema, tant per al mestre com per als

alumnes: per al primer es tracta d'una

feina rutinària i feixuga; per a

l'alumne, els quaderns "guixats amb

tinta vermella" són una font de

frustració i descoratjament.

B. ROBINETT (citat a D. CASSANY. Reparar l'escriptura: Didàctica de la correcció de 
l'escrit. Graó).



La correcció només és efectiva  
quan dóna elements de reflexió
sobre l’errada comesa.
doncs, corregir  
després no hi haurà ocasió

No cal,  
errades que  

de
comentar.
[...] El moment
d’aprenentatge

del procés
cada infantde

serà la guia que ajudarà a
determinar en quins aspectes cal  
incidir i com intervenir-hi.



- Del moment evolutiu de l’alumne

- De la finalitat del text que s’escriu

Dependrà...

http://1.bp.blogspot.com/-THsG_Oc68JI/VJfTF_WYdLI/AAAAAAAAFqc/ZgJZj3ELtc4/s1600/error-659x289.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-THsG_Oc68JI/VJfTF_WYdLI/AAAAAAAAFqc/ZgJZj3ELtc4/s1600/error-659x289.jpg
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Què faig amb aquest text?

Dependrà del moment de l’alumne i de la finalitat del text.

http://farm4.static.flickr.com/3074/3075703348_405fff065b.jpg?v=0
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Escola El Solell (La Palma de Cervélló) 
http://farm4.static.flickr.com/3074/3075703348_405fff065b.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3074/3075703348_405fff065b.jpg?v=0


Quan corregim?

Que la mestra corregeixi un text a casa no té sentit,
s'ha de corregir al costat de l'infant, a fi d'ajudar-lo
a detectar i a buscar solucions a les males passades
que li han jugat les lletres.

Font: R. MULAS “ Orto què...?”h
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http://www.institucio.org/attach/public/1232288313892231122.interaccio_mestr


Correcció

Diferida en el temps

Immediata
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Raül: Sempre, quan ens equivoquem, no hem d’anar a preguntar-li a la senyo. Hem 

de corregir molt bé, molt bé. I si hi ha una lletra equivocada, la corregim i així

corregint i corregint, i quan ja estigui tot corregit, podem preguntar-ho a la senyo.

L’alumnat ha de participar en la correcció del seu propi escrit.

Pot ajudar a corregir un text d’una companya o un company de classe.

Es poden intercanviar els escrits i ajudar-se a millorar-los.

Font: R. MULAS “ Orto què...?”. Guix, 361 (gener de 2010).



Reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge

• Del propi text (autoavaluació)

• D'un mateix text al llarg del temps
(llibreta de progrés)

Individual

• D'un text escrit en parella

• D'un text elaborat col·lectivament
En parella

• D'un text d'un alumne

• D'un text elaborat col·lectivament
Col·lectives



Pauta d’autoavaluació d’un text descriptiu (2n)

Exemple d’autoavaluació



Llibreta de progrés de l’alumne
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http://www.imgmob.net/notebook-and-pencil.html


Llibreta de progrés de l’alumne

Hi pot anotar:

-Paraules noves que són d’escriptura difícil per a ell/ ella 

i que vol recordar.

-Paraules que decideix que a final de trimestre o de curs 

vol escriure bé i s’hi fixarà molt (poca quantitat perquè 

sigui assumible).

-Alguna curiositat ortogràfica que observi.

-Hi pot guardar una mostra de text de començament de 

curs, per comparar-la amb una de final de curs.

-...
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http://www.imgmob.net/notebook-and-pencil.html


Revisions en parella



Revisions col·lectives amb secretari



Són molt importants les revisions col·lectives i fer un recull

final del que ens ajuden a aprendre:

- Una oliva acaba en a, però dues olives acaben en e i s.

- Quan hi ha moltes coses, en comptes d’una a, hi va una e.

- Oliveres va amb una o i no amb una u, perquè s’assembla a olives.

- S’ha de posar per amb e.

- Olives s’escriu junt.

- Comencem a escriure amb majúscula.

Font: R. MULAS “ Orto què...?·.Guix, 361 (gener de 2010).



Recollim com han escrit el títol d’un conte i fem

preguntes en una conversa:

A partir de: M.BORRÀS, M.FONS. “Experiències d’avaluació de lectoescriptura al cicle
inicial”. Guix, 363. Pàgs. 38-43. Març de 2010.

1r CI

El nen que no volia menjar.

Mestra: Què ha passat? Penseu

que tots estan bé? Quins penseu

que es poden llegir?



Codis de correcció

El codi de correcció s’inicia a cicle 

inicial i es manté en els altres cicles, 

en què es va ampliant 

progressivament.

Els codis permeten la reflexió sobre la 

llengua, i forcen l’alumne a cercar la 

solució.
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Com s’aprèn l’ortografia? Escrivint...

Aprenent les lletres, aprenent l’abecedari i fent 

coses de les lletres podré saber al final com 

s’escriuen les paraules, amb quina lletra va la 

primera, la segona i l’última.



“a la piscina” va separat perquè no
es tracta d’una “ala“
de pollastre ni d’avió.

Amb l’ajuda de regles mnemotècniques



A “dissabte” les dues esses es donen la 
mà...

La h és la lletra més pobra de totes
perquè no sona.

Dues germanes erra, una de molt eixerida i l’altra 
de molt tímida que necessita donar la mà a la 

primera per poder sonar fort quan va entre vocals
....

la que enganya...
I t’embolica...
la o es disfressa i 

sona u...



- Si no la sabem, la lletra la copiem d’un lloc.
- Que un gran t’ensenyi per saber si “vaca” va 

amb be alta o amb ve baixa.
- També pots agafar un llibre que és per 

escriure, que jo en tinc un...

Consultant...



Per no fer una falta, necessitem repetir-ho molts
cops. Si et surt malament un cop, ho has de tornar
a fer fins que et quedi gravada la paraula.

Si tens molta memòria, ho recordes. Si no, no.

Recordo que hi ha va separat i les dues amb h.

Memoritzant



Si mirem què fan els alumnes que no fan errades...

- escriuen i llegeixen amb agilitat,

- coneixen l’arbitrarietat de l’escriptura,

- discriminen correctament tots els sons,

- tenen imatges mentals de les paraules,

- quan noten que la “imatge” no es prou bona per 

escriure-la, dubten i actuen.



Activitats per treballar l'ortografia

1. Activitats per agilitzar la memòria visual ortogràfica

2. Activitats de relació oral/escrit

3. Activitats per sistematitzar i automatitzar la norma



http://recursosdidactics.org/archives/1886

http://recursosdidactics.org/archives/1886


Per activar la memòria visual ortogràfica

- Preparar una llista de paraules usuals de poques síl·labes. 

Escriure cada paraula en un full o cartonet.

- Ensenyar la primera paraula i demanar-los que en facin una 

“foto” (ulls a dalt a l’esquerra o a la dreta).

- Fer-li lletrejar la paraula endarrere. Si no se’n surt, no ha fet la

“foto” bé. Tornar-hi.

- Lletrejar endavant (fer-li preguntes de l’interior de la paraula:

quina lletra hi ha abans de la “r”?)

- Fer-los veure que quan busquin una paraula ho poden fer mirant 

en la mateixa direcció.

- Continuar amb la llista fins que automatitzen el moviment dels 

ulls.
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1481

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1481


Aplicació del mètode de la programació 

neurolingüística per a l’ensenyament de l’ortografia 

mitjançant la memòria visual

http://danielgabarro.com/cat/acrobat/dominar-lortografia-QUADERN-ALUMNAT-
MOSTRA.pdf

http://danielgabarro.com/cat/acrobat/dominar-lortografia-QUADERN-ALUMNAT-MOSTRA.pdf
http://danielgabarro.com/cat/acrobat/dominar-lortografia-QUADERN-ALUMNAT-MOSTRA.pdf


http://3.bp.blogspot.com/

Referent col·lectiu

http://3.bp.blogspot.com/


Activitats per treballar l'ortografia

1. Activitats per agilitzar la memòria visual ortogràfica

2. Activitats de relació oral/escrit

3. Activitats per sistematitzar i automatitzar la norma



Activitats tipus

Pràxies
bucofonatòries

Onomatopeies

Treball de sons

Cançons i 
embarbussaments

Treball de la frase

Jocs de taula

Activitats de relació oral/escrit



https://i.ytimg.com/vi/owqxPCVFMvU/hqdefault.jpg
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Escola Sant Jordi (Palma de Mallorca)

Onomatopeies



Situacions 
comunicatives

-Vivències

-Esdeveniments
individuals

-Narració de 
contes

Elecció de 
la frase

Activitats col·lectives

-Memorització de la frase

-Identificació de paraules

-Ordenació i substitució 
d’elements de la frase

-…

Exercicis
Individuals

-Reconstrucció de 
frases

- Ordenació i
reescriptura d’una 
frase

-Dibuix de 
paraules de la 
frase

Racó de llengua escrita

A partir de materials sorgits de 
les diferents frases:

•Activitats individuals

•Activitats parella/petit grup

Producció  
de frases

Pas a la llengua 
escrita



Escola Pau Vila (Barcelona)



Activitats per treballar l'ortografia

1. Activitats per agilitzar la memòria visual ortogràfica

2. Activitats de relació oral/escrit

3. Activitats per sistematitzar i automatitzar la norma



Activitats digitals

- Aparellar

- Discriminar

- Completar

- Segmentar

- Relacionar

- Classificar

- Deduir

- ...



Exercicis “en paper”



Dictats

- Preparat o preventiu

- Per parelles

- Autodictat

- Enregistrat

- Per modificar

- Mut

- De control

- Memorístic



Dictat preparat o preventiu

(Alexandre Galí)

El més important no és el dictat sinó la

preparació, els exercicis d’observació i de  

manipulació previs i la reflexió posterior.



Dictat per parelles

Escola Pau Casals (St. Joan Despí)

Dues activitats al mateix temps: 

llegeixen i escriuen





Autodictat

Afavoreix la memòria visual no 

centrada només en la paraula.

https://twowritingteachers.files.wordpress.com/



Dictat enregistrat

Facilita el treball individual i en petits grups.
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Imatge: 

http://www.psychologicalscience.org/redesign/wp-

content/uploads/2012/01/Writing_article.jpg

http://www.psychologicalscience.org/redesign/wp-


Dictat mut

Amb paraules o amb frases
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http://4.bp.blogspot.com/


Dictat memorístic



Dictat de control
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- No és adequada com a activitat d’aprenentatge i

no cal fer-ne un abús.

- Pot ser útil per saber quins aspectes ortogràfics 

hem de reforçar.
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Què entenem per referents escrits?

El referent escrit és la representació
visual d’una informació compartida
que permet a l’alumne resoldre
dubtes, recordar paraules,
completar o omplir els buits que
apareixen en situacions de lectura i
escriptura.
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http://www.lamagiadellegiriescriure.cat/practiques/a-larmari-hi-ha/


Criteris d'organització i ús

-Els alumnes han de poder participar en l'elaboració dels 

referents.

-Els referents que hi hagi han de ser útils.

-No cal plastificar-ho tot! N'hi ha que són d'elaboració

immediata.

-No tots han de ser permanents: n'hi ha que es queden i 

n'hi ha que marxen.

-Hem d'ensenyar com els fem servir: modelatge del

mestre.

-Han d'estar al seu abast: llibretes, capses, dossiers a les

prestatgeries (compte amb l'alçada, que els puguin

consultar!).
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http://www.directe.cat/imatges/noticies/catal


Quins se sentiran més seus?

Aquests?



Escola Sant Vicent Ferrer (Agullent)

O aquests?



http://calaixdelsmestres.blogspot.com.es/2012/05/taps-amb-
lletres-i-capsa-de-les.html

- Murals amb estructures 

d'ús freqüent per ser 

memoritzades

- Diccionaris de classe

- Capses

- Fitxes de consulta

- Paraules de referència 

per a cada relació 

so/grafia

- ...

Alguns exemples

http://calaixdelsmestres.blogspot.com.es/2012/05/taps-amb-


http://lafadaconfitada.blogspot.com.es/2011_11_01_archive.html

Oriol?
De mica en mica, i amb reflexió compartida, anem afegint tots els sons a cada grafia.

Abecedaris

http://lafadaconfitada.blogspot.com.es/2011_11_01_archive.html


Llibretes /llistes amb paraules difícils d’escriure i llegir

Escola Mare de Déu del Remei (Alcover)



Escola Llicorella (Gratallops)

Normes ortogràfiques



Frases

http://marta345.blogspot.com.es/2014/09/descobrir-les-frases-primer-
parlant.html

http://marta345.blogspot.com.es/2014/09/descobrir-les-frases-primer-


http://cstanna.org/tags/treball

http://cstanna.org/tags/treball


Diccionaris d’aula

Al llarg de l’escolaritat els alumnes poden tenir a l’aula
diferents tipus de diccionaris, en funció del curs.

Tots tenen la finalitat d’ampliar els seus coneixements
relacionats amb el lèxic i de facilitar l’escriptura correcta de
paraules.



Es poden graduar:

-Primer diccionari: imatge i paraula.

-Segon diccionari: àrees temàtiques.

-Tercer diccionari: ordre alfabètic (1a lletra).

-Quart diccionari: incorporem altres elements: significat, una 
frase...



1

2

3 Caràcter social de l’ortografia

4

5 Implicació de l’alumnat en la revisió de l’escriptura

7 Referents d’aula

Relació entre llengua oral i llengua escrita

El procediments implicats en la codificació

De què parlarem…

Enfocament didàctic de l’ortografia

8

6

El paper de les famílies

Com s’aprèn l’ortografia? Activitats d’ortografia

9 Per acabar...



https://ampaipse.files.wordpress.com/2013/01/ajudar-a-fer-els-deures-no-

c3a9s-ajudar.jpg



- Li he de corregir les faltes que fa als

deures? Els ha de portar sense faltes?

- Com és que porta fulls amb faltes i no els

els heu corregit?

- Fa moltes faltes. Què puc fer per ajudar-la?

Li compro un quadernet d’ortografia? Li faig

dictats?

- He de corregir les notes que ens fa a casa?

- …
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- Què revisem

- Com ho revisem

- Per què ho fem així

- Què poden fer ells per col·laborar

Ho agrairan!
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Idees força

Per poder escriure bé, 
s’ha d’aprendre a 
parlar bé.

Les activitats de
sistematització
so/grafia han d’estar 
contextualitzades en 
una situació 
comunicativa 
significativa.

El mestre ha
d’intervenir no per 
donar resposta, sinó 
per oferir camins 
perquè els alumnes la 
trobin.

Ha de dedicar més 
temps a ensenyar a 
revisar textos que no 
pas a corregir-los ell.

L’errada és un 
indicador de 
coneixement.



Les situacions d’interacció (mestra-infant, infant-infant, grup

classe-mestra...), en què la motivació, l’activitat i el sentit per

utilitzar la llengua escrita són compartides, esdevenen ingredients

que afavoreixen qualsevol aprenentatge.

M. PUIG. “Som editors!”. Guix , 261 (gener de 2000), pàg. 35-39.

EscolaAntònia Simó (Almacelles)



Lectures 

recomanades






