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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
CICLE MITJÀ.  
ESCRIPTURA

Us donem la benvinguda a l’àmbit literari.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts.

Introducció

Les paraules ens acompanyen arreu. Comencen de 
forma oral per prendre forma gràfica més tard. Des-
cobertes, una rere l’altra i que ens permeten relacio-
nar-nos.

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Augmentar l’interès per 
la literatura mitjançant 
l’ús de la imaginació  com 
a element en la creació 
literària.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
HISTÒRIES CONJUNTES

Aquesta activitat s’emmarca dins l’apadrinament lector, per crear l’activitat en con-
junt. La proposta sorgeix del material Story Cubes (https://www.storycubes.com), 
uns daus amb imatges en cadascun dels seus costats. El material es pot adquirir o 
bé construir amb unes plantilles per crear la forma dels daus. En el material original 
els daus solen ser temàtics: misteri, fantasia, accions, etc. Les històries es construei-
xen a mesura que els daus es llencen per torns, vigilant que es mantingui l’estructu-
ra de la narrativa i alhora deixant volar la imaginació. Aquesta activitat es pot crear 
de manera conjunta amb el padrí o padrina lector:
• Revisió de l’estructura de la narrativa: inici, nus, desenllaç.
• Tria de la temàtica.
• Elaboració de les històries.
De totes les històries creades se’n triarà una per escriure i recitar, que podrà anar 
acompanyada de dibuixos. La representació final s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
• Àmbit lingüístic
 Dimensió comunicació oral
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió literària
L’àmbit lingüístic és la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, 
pensaments, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i for-
mats (escrit, audiovisual, gràfic…).

L’àmbit lingüístic i la producció oral i escrita estaran presents en la creació de les 
històries. Gaudir de l’escolta i la producció d’històries són elements que es vinculen 
amb el procés d’aprenentatge de la lecto-escriptura i l’hàbit lector. 

(https://www.storycubes.com)
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RIMAR I RIMAR

La següent proposta consta de dues parts:
• A la primera part, es treballaran les rimes de manera auditiva amb el grup classe, 

per després representar una selecció de poemes o cançons amb rima consonant. 
Es pretén reforçar la part fonològica de la comunicació juntament amb el ritme 
i l’entonació. Es pot treballar de manera conjunta l’àmbit musical i el d’educació 
física, afegint ritmes i moviments corporals que acompanyin les històries explica-
des als poemes.

• A la segona part, l’obra es treballarà de forma escrita i, finalment, es presentarà en 
forma de recital.

La presentació podria consistir en una mostra oral del procés i de les obres finals de 
forma conjunta. La representació final s’enregistrarà en vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 
• Àmbit lingüístic
 Dimensió comunicació oral
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió literària

• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
Aquesta dimensió inclou les competències que permeten que una persona s’ex-
pressi, interpreti, es comuniqui i gaudeixi utilitzant els llenguatges de les arts.


