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ESCRIURE, PER A QUÈ?

EL CAMÍ DE L’APRENENTATGE DEL CODI

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

LLETRES I SONS, UN BINOMI PER ENCAIXAR

POSEM-NOS D’ACORD: LES LÍNIES DE CENTRE!

SOM ESCRIPTORS I ESCRIPTORES!
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CONFERÈNCIA 4

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Educació infantil i cicle inicial

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Abril de 2016
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?
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De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació



“L’escriptura és possible a partir d’un cert nivell d’organització de la 

motricitat, d’una fina coordinació de moviments i d’una possible activitat 

d’aquests en totes les direccions de l’espai”.

Ajuriaguerra, J.
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http://www.psicodiagnosis.cat/area-general/consultes-habituals/nens-


L’activitat gràfica o grafisme és la producció de traços 

sobre un suport qualsevol, ja sigui terra, paret, vidres, 

pissarra, paper, etc., a partir d’un desplaçament que 

es pot realitzar amb tot el cos o amb algun dels seus 

segments, utilitzant o no un objecte o instrument.

EDUCACIÓ DEL GEST GRÀFIC

6



El principi d’una educació psicomotriu del gest gràfic 

és vivenciar els moviments en l’espai abans de 

vivenciar trajectòries en paper.

Gisèle Calmy Guillot

El que és educatiu és el procés que dóna lloc al

naixement i no al resultat del gest gràfic.
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EDUCACIÓ DEL GEST GRÀFIC



Psicomotricitat global

8

Psicomotricitat fina



Factors implicats en el desenvolupament del grafisme

Factors interns Factors externs

h
tt

p
:/

/w
w

w
.p

s
ic

o
lo

g
ia

v
a

le
n

c
ia

.n
e

t/
m

a
rn

a
v
a

s
/a

rc
h

iv
o

s
/1

5
4

5

9

http://www.psicologiavalencia.net/marnavas/archivos/1545


To muscular

Força

Localització de 
moviments

Pla motor

Lateralitat

Coordinació i 
dissociació de 

moviments

Velocitat

Pla cognitiu

Perceptiu

Representatiu

Altres aspectes 
cognitius

Pla afectiu
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Factors interns
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1. To muscular

2. Força

To i força permeten la prensió de l’instrument i la pressió sobre el suport.

Components de la motricitat que intervenen en el grafismePla motor



3. Localització de moviments

Els moviments de gran progressió 

portaran a fer progressar la mà 

horitzontalment, d’esquerra a dreta.

Els moviments de petita progressió 

permeten reproduir traços sense 

desplaçar-se.
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4. Lateralitat

Disposar d’una lateralitat definida serà clau en tots els moviments, tant 

globals com segmentaris. És essencial en la coordinació de moviments, 

i necessari per dominar el grafisme i automatitzar-lo.
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5. Coordinació i dissociació de moviments

La coordinació i dissociació de moviments del braç, de la mà i dels 

ulls afavoreix una realització més fluida del gest gràfic.

Escola Es Puig Lloseta (Lloseta, Mallorca) Escola La Marina (l’Hospitalet de Llobregat)

14



15coordinació de moviments.

Escola Sant Cristòfor (Begues)

Per automatitzar els traços i adquirir una certa velocitat cal entrenament i pràctica.

La velocitat no consisteix únicament en temps de parada i acceleració, requereix

6. Velocitat
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Pla motor

To muscular

Força

Localització de 
moviments

Lateralitat

Coordinació i 
dissociació de 

moviments

Velocitat

Pla cognitiu

Perceptiu

Representatiu

Altres aspectes 
cognitius

Pla afectiu

Factors interns
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1. Percepció visual

Escola Camps Elisis (Lleida)

Percepció oculomanual

Perceptiu
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Percepció figura-fons

Posició en l’espai Percepció espacial o 

relacions espacials

Constància de la forma

Direccionalitat



2. Percepció tàctil

Permet que el nen prengui consciència de com agafa l’instrument i el grau de tensió 

muscular, la postura i els moviments.

19



3. Percepció auditiva

Permet guanyar fluïdesa en el traç.

POMA... P...

P... P

20



Permet omplir de contingut els traços i formes 

que es dibuixen.

El traç adquireix una funció expressiva i 

comunicativa.

w
w

w
.d

ib
u

jo
in

fa
n

til.c
o

m

És un 

camió

Diu 

casa

Els meus

amics!

Representatiu
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http://www.dibujoinfantil.com/
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Procés evolutiu del traç

pel que fa a:

La cognició

representativa

La cognició 

perceptiva

Entre 1 i 2 anys

- Estadi de gargots.

- L’ull comença a guiar la mà.

(Evolució segons Ajuriaguerra,  

1973 i Calmy, 1977)

Entre 2 i 3 anys:

- L’ull guia la mà.

- Es comença a definir la lateralitat.

Entre 3 i 4 anys:

-La realització del traç progressa.

-Comença el dibuix figuratiu.

Entre 4 i 5 anys:

- Aprenen a controlar els dos sentits de rotació.

- Fan creus.

- Traços més precisos.

- Verbalitzen les seves representacions.

Entre 5 i 6 anys:

- Controlen millor les relacions espacials i

temporals.

- Millora el nivell representatiu.

La motricitat
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Perron, R. i Coumes, F. - A Ajuriaguerra et al. (1973). La escritura del niño.

1 Etapa

“precal·ligràfica”
(6 - 7 anys)

Fase de dificultats motrius

2 Etapa de “cal·ligrafia 

infantil”
(7 - 10 anys)

Fase d’equilibri gràfic
i relatiu domini del gest

3 Etapa “postcal·ligràfica”

(després dels 10 anys) 
Etapa de perfeccionament

Procés evolutiu del traçat de les lletres



• Atenció

• Memòria

• Motivació

• Llenguatge

Pla cognitiu

Perceptiu

Representatiu

Altres aspectes 
cognitius
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Pla motor

To muscular

Força

Localització de 
moviments

Lateralitat

Coordinació i 
dissociació de 

moviments

Velocitat

Pla cognitiu

Perceptiu

Representatiu

Altres aspectes 
cognitius

Pla afectiu
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Factors interns
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Motricitat  

Grafisme
Afectivitat

Bernard Aucouturier

Pla afectiu
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hQuina lletrota!

Esborra-ho tot i torna 
a començar!

Mira el Jan, que bé que 
ho ha fet!

Oh! Avui aquesta “e” 
t’ha sortit molt bé.

Mira! és de la mateixa 
mida que la “a”!

L’any passat no et sortia 
i mira ara com ho fas!

Què bé!
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Com es recull a la normativa?

Objectiu

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, 

comprensió i representació per mitjà dels llenguatges 

corporal, verbal, gràfic (...); iniciar el procés d’aprenentatge 

de la lectura i de l’escriptura (...).Currículum del 

segon cicle de 

l’educació 

infantil

Decret 

181/2008 

DOGC 5216

Continguts

28

Exercitació de destreses manuals (...) adquirint coordinació

oculomanual.

Exploració de diferents instruments (llapis, retoladors, 

pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, tampons) per produir 

missatges escrits o gràfics.

Utilització d’instruments tecnològics en els processos 

creatius (programes oberts d’edició de textos...).



Orientacions metodològiques

S’ha de tenir cura que el text estigui net, amb grafia

clara, entenedora i proporcionada, amb marges i títols,

subtítols i altres formats adequats al tipus de text.

Continguts d’escriptura de cicle inicial

Utilització de programari informàtic per escriure textos curts, especialment 

de tractament de textos, d’edició gràfica i de presentacions.

Decret 119/2015

29



ÀREA D’EDUCACIÓ  

FÍSICA

ÀREA 
D’EDUCACIÓ  
ARTÍSTICA

ÀREA DE  
LLENGUA

DESCOBERTA D’UN  
MATEIX

DESCOBERTA  
DE L’ENTORN 

NATURAL I 
SOCIAL

INTERCO-
MUNICACIÓ I 

LLENGUATGES

Educació infantil Educació primària

Àrees implicades en el desenvolupament del gest gràfic

30



Premisses bàsiques per a l’educació de l’activitat

gràfica dels nens:

❑ Respectar el ritme d’aprenentatge de l’alumne.

❑ Donar un marge ampli d’exploració espontània de 

l’activitat.

❑ Ensenyament personalitzat i contextualització de la

situació comunicativa.

❑ Tenir cura de les relacions afectives.

31
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?
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De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació



S’ha obert un debat…

33



Quan hem

d’introduir l’ús 

del teclat?

34
http://macovargas2012.blogspot.com.es/

L’altra pregunta…

http://macovargas2012.blogspot.com.es/


No és només una pregunta…

35



- Cal invertir temps i esforços en ensenyar a 

escriure a mà?

- Escriuran a mà, quan siguin adults?

- Quan els hem d’introduir en l’ús de teclats?

- Sempre i per a totes les activitats hem de fer 

servir el mateix suport?

- Què passa amb les desigualtats entre les 

llars?

36

En són moltes…



Les pantalles formen part de la seva vida
37
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Quins avantatges tenen els teclats?

40

- Mostra el repertori finit de les lletres del nostre

alfabet.

- Dóna el model de la lletra de pal. En buscar una

lletra l’alumne la discrimina de la resta i en reté la

forma. I en conseqüència redueix l’etapa de les

escriptures indiferenciades.

- Mostra la direccionalitat i la linealitat de l’escriptura.

- Permet escriure encara que no hi hagi domini del

traçat de les grafies.



- L’escriptura és més ràpida i s’allibera de l’esforç,

cosa que permet accedir a produccions més

complexes.

- Permet desar els esborranys successius d’un

mateix text i col·leccionar-los, afavorint la percepció

de l’escriptura com a procés i no com a producte.

- A les primeres edats facilita el treball amb

esborranys (no es cansen).

- Permet aplicar altres recursos: corrector ortogràfic,

PDI, impressió, edició...

- Faciliten la integració de les TAC a l’aula.

41



- Amb l’ús de teclat l’estimulació cerebral és més

pobra que amb l’escriptura manual.

- Els partidaris de la lletra manuscrita defensen que

l’esforç invertit ajuda a interioritzar-la: això no

passaria amb el teclat.

- La llibertat en l’ús de l’espai és més limitada.

- No permet tant fer anotacions del mestre al marge

(serien artificials).

- No tothom té teclats a casa.

42

Però també tenen desavantatges...



Quan encara no hi ha

independència motriu dels dits

és més fàcil utilitzar les

pantalles tàctils que escriure a

mà o utilitzar el ratolí.

43

Per utilitzar el ratolí cal haver 

assolit una maduració motriu 

fina suficient per moure els dits 

de la mà.

Escriure amb teclat també demana unes habilitats
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Exercicis d’entrenament de les puntes dels dits i separació digital

_procesos_grafomotores._mara_dolores_rius.pdf

Escola l’Olivera (Vallirana)

Proposta d’activitats de M. Dolores Rius Estrada 

http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/grafomotricidad._enciclopedia_del_desarrollo_de_los

http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/grafomotricidad._enciclopedia_del_desarrollo_de_los
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AVANTATGES INCONVENIENTS

M
A

N
U

A
L

- Provoca major estimulació cerebral 

gràcies a l’exigència de motricitat.

- Consegüentment, afavoreix la 

lectura.

- És accessible a tothom.

- Cal fomentar un bon 

desenvolupament motriu per 

manipular l’estri.

- Cal traçar cada lletra 

individualment.

- L’escriptura és més lenta.

A
M

B

T
E

C
L

A
T

- L’escriptura és més ràpida.

- S’allibera el control visual de 

l’estri.

- Permet aprofitar altres recursos 

que afecten la composició 

(corrector, revisió ortogràfica, 

d’estil...).

- L’estimulació cerebral és més 

pobra.

- Consegüentment, es produeix un 

menor reconeixement dels 

caràcters i no afavoreix la 

lectura.

- Requereix un ensenyament 

sistemàtic per fer-ne un bon ús i 

evitar mals hàbits quan l’infant 

està preparat a nivell maduratiu.

Fonts consultades (entre d’altres): Kersey, Alyssa J. I James, Karin H. (2013). James, K.H., & 

Engelhardt, L. (2012). Anne Mangen i Jean-Luc Velay (2010).



La pregunta…

Amb teclat o a mà?

Dependrà:

- De la dificultat i llargada del text que volem 

escriure.

- De l’objectiu de l’activitat.

46



Exemple 1:

Estem fent un projecte a 
P5, Per què la lluna 
canvia de forma?

Volem escriure un text 
col·lectiu.

L’ús del teclat i la 
pantalla, amb un 
secretari, facilitarà la 
tasca: la textualització, 
les revisions successives i 
l’edició.

47



Exemple 2:

Els nens de P5 s’emporten cada setmana contes a casa 
de la biblioteca d’aula. Tenen un quadern on escriuen 
o dibuixen els personatges, si els ha agradat…

48

És un text personal i 

individual. En aquest 

diari de lectura 

l’escriptura que més 

adient seria la 

manuscrita.

Escola Sant Joan de Ribera (Burjassot)



Exemple 3:

Els nens de 1r estan preparant un mur per penjar
comentaris sobre un llibre que han compartit i ens
visitarà la seva autora. Una parella fa una nota per
demanar al conserge un paper d’embalar d’unes
mides determinades.

És un text d’ús 

pràctic i immediat, 

que “caducarà” de 

seguida.

L’escriptura més 

adient aquí seria la 

manual.

49



Exemple 4:

Els nens de 2n estan preparant un joc tipus “qui és
qui” amb les fotografies i descripcions dels seus
companys. Per parelles elaboren petites descripcions,
que després plastificaran.

És un text d’ús pràctic. 

Treballen amb 

esborranys, 

textualitzant i revisant. 

El producte final ha de 

ser llegible per a 

tothom

Seria adequat fer-lo a

l’ordinador.
50



Teclats o manuscrita?

Cal sospesar-ho!

51



3

4

5

6

7

2

1

Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?
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De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació



El debat de casa nostra

53



El debat és obert des de l’inici de l’escriptura. Cada canvi tecnològic ha reobert 

el debat.

Fins ara, l’evolució de l’home ha portat a fer cada cop una lletra més senzilla i

funcional, més accessible a tothom.

En l’època tecnològica actual, cal ensenyar un traç ràpid i àgil?

Fem una mica d’història

54



Programa els matins de TV3. Reflexions sobre educació d’Empar Moliner.

55



Quina lletra hem 

de fer servir per 

LLEGIR?

I per 

ESCRIURE?

Tipus de lletra

56
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Per escriure necessiten saber expressar-se 
amb grafies clares

58



Per llegir, TOTS els tipus de lletra.

Per escriure, un tipus de lletra que sigui fàcil, que convidi a

escriure des del primer moment. Amb tot, cal ser molt

respectuosos amb les aportacions que vénen de les

famílies.

59

Per tant...



Però el debat real es planteja si la lletra es lliga o no.

60



De PAL,

lligada,
script?

PAL i script?

Script?

Debat sobre el tipus de lletra

61



Lletra enllaçada, lligada o cursiva

62

Lletra d’impremta o script

Lletra de pal



Per què lletra de pal? Arguments a favor

Més freqüent en els “portadors de text”

63
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FAREED

Més fàcil d’aïllar: “també la té la meva lletra”

65



http://4.bp.blogspot.com/

66

Facilita el recompte: “Aquest nom és més llarg, té quatre lletres”

http://4.bp.blogspot.com/


Permet identificar semblances i diferències

67



Tradició escola mediterrània

http://blocs.xtec.cat/secuitap5/files/2008/10/guillem.JPG

Per què la lletra lligada? Arguments a favor

68

http://blocs.xtec.cat/secuitap5/files/2008/10/guillem.JPG


Totes les grafies comencen al mateix lloc i segueixen la mateixa 

direccionalitat amunt i a la dreta

69



70
http://blogs-lectores.lavanguardia.com/

Potencia la personalització de la lletra

http://blogs-lectores.lavanguardia.com/


Facilita la identificació de la paraula com a unitat gramatical

Cada símbol és molt diferent dels altres

71
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A la llarga, quan els patrons motors estan interioritzats, 

la lletra lligada és més ràpida
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http://1.bp.blogspot.com/
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Perquè:

• Cal saber el punt d’inici.

• Cal conèixer el 

desenvolupament del traç de 

cada lletra i evitar aixecar el 

llapis del paper i d’interrompre 

la grafia.

• Cal saber com fer els enllaços.

La lletra lligada és difícil d’executar

Arguments en contra de la lletra lligada

http://1.bp.blogspot.com/
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LLETRA PROS CONTRES

LLIGADA

● La lletra cursiva és més 

ràpida de traçar i possibilita 

la velocitat que 

posteriorment serà exigida.

● Facilita la identificació de la 

paraula com a unitat 

gramatical.

● La lletra lligada és 

irrellevant i obsoleta, i 

sense molta pràctica és 

il·legible.

● Resulta més difícil per a

alumnes amb dificultats

específiques.

● Només existeix a l’escola.

SENSE

LLIGAR

● Resol els inconvenients de

les limitacions psicomotrius

dels infants aprenents.

● Reconceptualitza 

l’escriptura no com a 

disciplina artística sinó com 

a mitjà d’expressió, seguint 

així un criteri de 

funcionalitat.

● És més present a la vida 

real.

● Els nens que han après a

escriure amb script poden

trobar dificultats a llegir la

lletra cursiva dels grans.



Integració del traç

d’una lletra amb la

següent

Traç incorrecte

que no forma

part de la lletra

Quin és el traç correcte?

Punt d’inici

Enllaç d’unió 

a la lletra 

següent

75



El pas de la lletra de pal a la lletra lligada

QUAN es pot introduir?

Quan l’alumnat ha descobert la 

correspondència so-grafia.

Quan disposa d’una certa habilitat 

manual.

76

Quan està motivat per fer-ho: “Vull fer la 

lletra dels grans”.
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COM ho fem?

Assegurant-nos de la presència a l’aula de cartells i materials en lletra cursiva.
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Començant pel treball del nom i continuant amb paraules interessants per als 

alumnes.
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Resseguint lletres.

Acompanyant-lo en el traç.

Dedicant temps a mostrar la 

direccionalitat i els enllaços de les 

lletres.

Proposant-li que ho faci sol, observant 

atentament el desenvolupament del 

traç i intervenint si cal.

Font: RIBERA, Paulina. Graó 314



80Exercitant-se en els traços lligats i escrivint.

https://www.pinterest.com/pin/113856696802405492/

http://estira-i-arronsa.blogspot.com.es/2014/06/observacio-dun-nen.html

http://www.pinterest.com/pin/113856696802405492/
http://www.pinterest.com/pin/113856696802405492/
http://www.pinterest.com/pin/113856696802405492/
http://estira-i-arronsa.blogspot.com.es/2014/06/observacio-dun-nen.html


Exemples d’activitats per fer el pas de la lletra de pal a la lligada.
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http://marta345.blogspot.com.es/2014/09/del-pal-la-lligada.html
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I la lletra script? Arguments a favor

L’aprenentatge és més fàcil que el de la lletra lligada

http://images.ara.cat/

83

http://images.ara.cat/


Es construeix amb elements

senzills: pals, cercles i ganxos

84



És fàcil d’executar

85



Arguments en contra

És fàcil confondre lletres que s’assemblen

86



Arguments en contra

Pot dificultar la separació de paraules

87



Conclusions sobre el tipus de lletra

88

Conclusions a partir de: M. Fons, Graham, Suddath, Blazer, Pressler, Wallace, Schomer i Clayton.

La majoria dels autors destaquen que, sigui quin sigui el tipus de lletra que 

s’ensenyi a l’escola, cal tenir en compte tres principis bàsics:

Simplicitat. Cal suprimir els ornaments innecessaris del traç.

Llegibilitat. L’escrit s’ha de poder llegir.

Fluïdesa. Cal automatitzar el traç de les lletres per assolir una certa 

velocitat i donar pas als procediments d’alt nivell implicats en 

l’escriptura.



Tipus de lletra i la seva evolució4

ÉS MÉS IMPORTANT SABER DE 

LLETRA QUE FER BONA LLETRA.

EL TIPUS DE LLETRA

NO ÉS EL MÉS IMPORTANT.

Montserrat Fons
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?

90

De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació



Activitats

Estimulació  
psicomotriu

Dibuix figuratiu

Diversió o 
entreteniment gràfic

Exercici gràfic

Traçat de les lletres

Còpia 

Cal·ligrafia

91



92Experimentar els moviments en l’espai abans d’experimentar trajectòries en el paper.

1. Activitats d’estimulació psicomotriu

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet de Llobregat)



Motricitat global de la mà Exercitació de la pinça

d’escriptor

93



Doblegar

94

Enganxar

Lligar Fer construccions



https://www.alqueria.es/blogs/alqueriaartistica/2015/06/12/#jp-carousel-897512

Fer motlles

Retallar

Trenar

http://www.alqueria.es/blogs/alqueriaartistica/2015/06/12/#jp-carousel-897512


Enfilar Esquinçar Punxar
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Pintar

Escola Melcior Rosselló Simonet

97



98
http://laclassedelmar.blogspot.com.es/2013/09/per-als-pares.html

Agafar bé el llapis

http://laclassedelmar.blogspot.com.es/2013/09/per-als-pares.html


Cal atendre la direccionalitat del traç i la inclinació del paper d’acord 

amb l’orientació de dretans i esquerrans

99



2. Dibuix figuratiu

http://www.slideshare.net/spm77/evoluci-del-dibuix-bloc

100

http://www.slideshare.net/spm77/evoluci-del-dibuix-bloc


101

Seqüència de treball:

1)Deixar que l’infant s’expressi 

lliurement, sense donar model.

2)El mestre observa les produccions 

lliures. Intervé per fer adonar l’alumne 

d’un moviment o forma interessant.

3) Es demana a l’alumne que torni a 

reproduir el traç per tal de sistematitzar-lo 

o regularitzar-lo.

3. Diversió o entreteniment gràfic

Exercicis de traç motor lliure però

d’acord amb unes consignes rebudes

Escola Xarau (Cerdanyola del Vallès)
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4. Exercici gràfic Orientacions per treballar els exercicis gràfics

Vivenciar el moviment

Del moviment al traç:

- Amb tot el cos

- Amb parts del cos

- Amb un objecte

Del traç al moviment.



httpwww.diariodemallorca.esmultimediaimagenes.jsppRef=2014120130004_77_ 

981378 Suplemento-Diari-de-lescola-concepcio-leducacio-infantil-variat-
terme-guarderia-obsolet

http://littlebinsforlittlehands.com/gross-motor-sensory-play/
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http://littlebinsforlittlehands.com/gross-motor-sensory-play/
http://www.myrtleandeunice.com/


mestra

alumnes

105

1) Garantir l’exercitació del traç i 

l’observació del seu desenvolupament per 

part de tots els alumnes

2) Execució del traç en diferents suports:

- Treball a terra o en pla horitzontal

- Treball vertical
Grups d’actuació i grups d’observació.

- Fulls de paper gran

-Fulls de paper més reduïts

Orientacions per als exercicis gràfics:



Reproducció de traços amb diferents materials: serradures, pintura de dits, 

sorra.
106



Traçat en suport vertical

107



Traçat a partir de projectors i taules de llum.

108



http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/02/09/1245 

4321.html

http://www.tourdeclasse.com/archive 

s/2009/02/09/12454321.html

109

Traçat en fulls grans de paper

http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/02/09/1245
http://www.tourdeclasse.com/archive


110

Cal fer grafisme de: 

Traç vertical

Traç horitzontal 

Gir dreta

Gir esquerra 

Obertures 

Tancaments

...

CERCAR  
FOTOS

Traçat en formats més reduïts
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http://www.xarxa-omnia.org/riudoms/exercicis.html

Exemple de programari exercitar-se en el traç

http://www.androidpit.fr/application/appinventor.ai_f 

amdaor.PetitEscriptor

Recurs per a tauleta

http://www.xarxa-omnia.org/riudoms/exercicis.html
http://www.androidpit.fr/application/appinventor.ai_f
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• El mestre ensenya a l’estudiant  

la grafia.

• Presenta un model de lletra gran.

• Marca el punt d’inici del traç.

• Realitza la lletra alhora mentre es

verbalitzen les direccions, els girs i

els moviments.

• La lletra s’escriu d’un sol traç i

sense aixecar el llapis.

5. Traçat de les lletres

Un exemple de presentació del traç

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet de Llobregat)
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• Convida els nens/es a fer el mateix moviment en l’espai amb el dit.

• S’inicia el traçat en suport vertical.

• Repassa el traç a la pissarra.

• Per grups es fa el grafema a la pissarra, davant de la mestra, que  

intervindrà quan calgui.

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet de Llobregat)



Punxar i retallar les lletres.

Reproduir les lletres amb plastilina.

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet de Llobregat)

114



Dibuixar la lletra en diferents grandàries, ara ja en suport horitzontal.

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet de Llobregat)

115
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Exercitar-se en el reconeixement i el traç de les lletres amb l’ordinador.

http://www.xarxa-omnia.org/riudoms/exercicis.html

https://sites.google.com/a/xtec.cat/open-sankore/

Recursos per a la PDI

http://www.xarxa-omnia.org/riudoms/exercicis.html


http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/andro

id/attribute%5BTaxonomyTaxonomyValue0%5D:

1/attribute%5BTaxonomyTaxonomyValue4%5D:1

29

http://www.androidpit.fr/application/appinventor.ai_famd 

aor.PetitEscriptor

117

Recursos per a la tauleta

http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/andro
http://www.androidpit.fr/application/appinventor.ai_famd


ABC Kit

118



Tipus d’agrupaments i activitats de grafisme

ACTIVITATS EN GRAN 

GRUP
Vinculades a les àrees 

implicades en el 

desenvolupament del grafisme

ACTIVITATS EN PETIT 

GRUP
Requereix organització d’aula o 

de cicle (act. intercicles)

ACTIVITATS INDIVIDUALS

Tots fan la mateixa activitat: 

circuïts, dibuixar, pintar, 

modelar...

119

Els alumnes es distribueixen 

en grups petits per fer: racons, 

jocs de taula, tallers...

Activitats específiques segons 

el nivell maduratiu de cada 

alumne i les seves necessitats.



A totes les aules hi hauria d’haver 

materials i estris d’escriptura a 

l’abast dels infants.

Estris i suports

120



Estris i suports que permeten fer traços sense gaire força

Tauleta

121



http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8f/3c/20/8f3c20c18dfb82a4d9728cc4ec6cf746.jpg

El pinzell és un mal estri perquè:

• Sucar-lo en la pintura interfereix en el traç.

• El gruix de pintura impedeix la precisió.

122

http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8f/3c/20/8f3c20c18dfb82a4d9728cc4ec6cf746.jpg


• És una activitat que els infants saben fer,

genera satisfacció pels resultats obtinguts.

• Permet exercitar el traç de les grafies i les 

paraules.

• Facilita l’observació i la segmentació de les

paraules.

• Ajuda a percebre i aprendre l’organització del 

text a la pàgina.

• ...

• S’ha de considerar la còpia com una activitat més del conjunt 

d’activitats de l’aula, no s’hauria d’instal·lar com a única o 

principal activitat d’escriptura.

• S’han de cercar situacions significatives en què la còpia tingui 

sentit.

Escola Sant Jordi (Lleida)

6. Còpia

123



L’alumne copia el model:

• Model just davant.

• Model més allunyat.

• Retirar el model per reproduir-lo de memòria intentant aproximar-se a la

grandària normal de la lletra.

Escola Frederic Mistral (L’Hospitalet de Llobregat)

124



És bo fer 

exercicis de 

cal·ligrafia?

7. Cal·ligrafia

125



Cal considerar les pautes com una ajuda a la mida i la proporció de les lletres

126



127

Consideracions sobre les pautes

• Cal iniciar el traç de les lletres en paper blanc.

• Cal un entrenament en el traç de les lletres abans de l’ús de 

qualsevol pauta en paper blanc.

• És recomanable l’ús de la pauta Montessori, i la de doble línia. 

Avantatges:

- Situen els tres tipus de lletres: les que se situen a la part 

central, les ascendents, les descendents.

- Situen les majúscules.

• Cal iniciar el treball amb pautes amples.

• Cal utilitzar les pautes en funció de les dificultats de cada alumne.

“ … és bo que els nens experimentin l’ús de diferents tipus de fulls i siguin ells mateixos, i 

amb l’ajut de la mestra si cal, que vagin descobrint-ne els avantatges i els 

inconvenients”.
Montserrat Fons



http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=ca_ES

Recurs: generador de pautes d’escriptura

128

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=ca_ES
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?

129

De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació
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Activitats gràfiques en situacions 

variades i riques amb diversitat 

de materials.

Valorar els progressos en 

el joc gràfic.

Desenvolupament  

psicomotriu.



131

http://www.pbs.org/parents/booklights/archives/2010/06/bookworm-basics-the-craft-

of-writing.html

http://www.theparentreport.com/2013/07/play-with-kids/

• Estimular l’experimentació del traç i de 

la psicomotricitat fina.

• Promoure vivències positives i 

gratificants entorn de l’escriptura.

• Valorar els esforços d’escriure.

• Escriure, fer traços i dibuixos per a ells i 

amb ells.

• Posar al seu abast estris i materials 

d’escriptura. Regalar-ne.

Criteris que podem compartir amb les famílies

http://www.pbs.org/parents/booklights/archives/2010/06/bookworm-basics-the-craft-
http://www.theparentreport.com/2013/07/play-with-kids/


• Jugar amb jocs que estimulin la motricitat:

encaixos, construccions, jocs d’enfilar, de

modelar...

• Proposar pràctiques d’escriptura i traç per 

entretenir diferents moments (a la sala 

d’espera del metge, en una sobretaula d’un 

restaurant...).

• Respectar el ritme evolutiu de cada infant, 

no forçar el traç quan l’infant no hi està 

preparat.

• ...
132



Cal aprofitar situacions de vida familiar i quotidiana per promoure que

els infants s’exercitin en les habilitats implicades en el grafisme.

http://www.receptes.cat/recepta1449/panellets_de_lavia_teresa

http://lacuinadelavia-e.blogspot.com.es/2010/11/pizza-

casolana.html
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http://www.receptes.cat/recepta1449/panellets_de_lavia_teresa
http://lacuinadelavia-e.blogspot.com.es/2010/11/pizza-
http://www.mammaproof.org/es/lugares-


Carpeta de documents per als

pares

Murals al passadís o a terra

Difusió i visibilitat de les activitats de grafisme

134



Decoracions en una exposició que es fa al 

municipi.

Traços i sanefes per decorar l’escala de 

l'església del poble.
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?
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De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Desenvolupament del gest gràfic

137

De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Activitats

Activitats amb una llarga tradició: la còpia i la cal·ligrafia

El paper de la família

L’avaluació



Font: Tessa Julià i Dinarès. Encetar l’e1s3c8riure

ESCRIPTURA

VALORS, 
NORMES I 
ACTITUDS

MOTIVACIÓ

INICIATIVA

CURA DEL
MATERIAL

PROCÉS 
D’ALFABETITZACI 

Ó

NIVELL PRE-
SIL·LÀBIC

NIVELL 
SIL·LÀBIC

NIVELL 
ALFABÈTIC

ORTOGRÀFIC

PLANIFICACIÓ  
DEL 

CONTINGUT

PLANIFICAR

FER

REVISAR:

- REFERENTS

- RELECTURA

ASPECTES  
FORMALS

ALINEACIÓ

ORTOGRAFIA

DISTRIBUCIÓ
DEL PAPER

HABILITATS

TRAÇ

TIPUS DE 
LLETRA

Avaluació de l’escriptura



Instruments d’avaluació

Proves específiques Eines d’elaboració pròpia

tests 

bateries  

escales

Observació del procés 

(elaboració de l’escriptura)

Observació del producte

(text final)

Eines d’autoavaluació de 
l’alumne

Pautes d’observació 

Conversa

139



Registres d’observació

- Manté l’equilibri en la marxa?

- És capaç de dissociar diferents segments del cos?

- Imita activitats de digitalització?

- Mostra dominància lateral?

- Segueix el traç amb la mirada?

- Guia línies i ratlles cap a altres precedents?

- Traça línies horitzontals?

-Representa les relacions espacials: dalt-baix, baix-dalt i 

esquerra-dreta?

- Traça una creu de manera intencionada?

- Copia un model situat al costat?

- Copia un model allunyat en l’espai? (a la pissarra, paret,…)

- Fa ideogrames? (dóna nom a allò que dibuixa).

- Observa models i els intenta copiar? (lletres, nombres,

dibuixos, símbols).

-Reconeix la diferència entre diferents codis gràfics? 

(lletres, números, altres signes).

- Mostra interès per aprendre a escriure?

- Parla de les seves produccions?

- Mostra fatiga en l’acte gràfic?

Què podem avaluar...?

140

En el pla motor

Quant a la percepció i 

coordinació 

oculomanual

A nivell de representació

En el pla afectiu
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Què podem avaluar del traç de les lletres?

• La postura corporal.

• La col·locació del paper.

• La manera d’agafar l’estri.

• La pressió de l’estri sobre el paper.

• Identificació de les lletres (sense que es confonguin 

grafies similars).

• La progressió fluida en el traç de l’escriptura (evitant 

retrocessos incorrectes i retoc en les lletres).

• La direccionalitat del traç.

• La realització dels enllaços.

• La proporció entre les lletres.

• La mida de les lletres.

• La distribució d’espais, marges i distàncies entre 

línies i paràgrafs.

• La presentació de l’escrit.



Pauta d’autoavaluació  
(exemple)

Faig la lletra de la mateixa mida

La lletra es pot llegir i s'entén

Els meus escrits no estan ratllats

Vigilo de no rebregar ni embrutar el paper

Recordo com s’ha de fer cada lletra

...

142



Jo ja sé 

escriure el meu 

nom amb lletra 

lligada!

143

Jo ressegueixo 

les lletres 

lligades sense 

aixecar el dit!
Hi ha lletres que les 

faig molt bé i 

d’altres em costen 

una mica...

Jo miro el model i 

les lletres em 

surten molt bé!

Quan no estic 

segur de com fer 

una lletra primer 

la faig amb el dit i 

després amb el 

llapis.

Exemple de conversa per avaluar el pas de la lletra de pal a la lletra lligada
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Per acabar...

LLETRES, MANS, LLAPIS, TECLATS I PANTALLES

Teclat o manuscrita?

144

De pal, lligada o script? La gran pregunta!

Desenvolupament del gest gràfic

Activitats

El paper de la família

L’avaluació



Idees força

És més important 

“saber de lletra que 

fer bona lletra”.

145

Ajudar a 

desenvolupar el gest 

gràfic és 

indispensable per a 

la bona evolució de 

l’escriptura en els 

infants.

Els tres principis 

que han de guiar la 

decisió del tipus de 

lletra que

s’utilitza a l’escola 

són: simplicitat, 

llegibilitat i fluïdesa.

El desenvolupament 

del gest gràfic 

acompanya el 

creixement maduratiu 

de l’infant, i en ell 

intervenen factors: 

motors, cognitius i 

afectius.

Les TAC esdevenen 

eines per escriure i 

comunicar-se, i eines 

per aprendre a 

escriure.



Cal proposar a l’infant activitats suggerents que li permetin 

exercitar-se en la producció de traços i lletres, i posar al seu 

abast tot tipus d’estris per escriure.

http://cosesdenens.blogspot.com.es/2009/10/els-cent-llenguatges-dels-infants.html
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http://cosesdenens.blogspot.com.es/2009/10/els-cent-llenguatges-dels-infants.html


Tesi doctoral:

SÒNIA BLASCO ROMERO

L’APRENENTATGE DEL TRAÇAT 

GRÀFIC DE L’ESCRIPTURA. 

INCIDÈNCIES I PROPOSTES 

D’INTERVENCIÓ

Lectures recomanades
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GRÀCIES!

gràcies!
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