TALLER DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
Justificació
El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura necessita dues habilitats: les habilitats visuals per
descodificar les grafies i les habilitats fonètiques de descodificació de sons en grafies, com la
consciència fonològica. Per tal d’afavorir el procés d’adquisició de la lectoescriptura, i detectar
possibles dificultats en aquest aspecte, es du a terme el taller de consciència fonològica a les aules
de primer i segon d’Educació Primària.
Objectiu

Ajudar als infants a percebre els fonemes de les paraules, a descobrir la seva existència i a discriminar-los, i

general

connectar els fonemes que formen les paraules amb les lletres de l’alfabet.

Objectius específics
Jocs d’escoltar
-

Entrenar les habilitats d’escolta activa de sons.

-

Introduir l’hàbit d’escoltar atentament.

Rimes
-

Utilitzar la rima per introduir els sons de les paraules.

-

Prendre consciència del fet que les paraules no només tenen un significat i un missatge, sinó que també una forma.

Paraules i frases
-

Desenvolupar la consciència que el llenguatge està format per cadenes de paraules.

-

Prendre consciència del fet que les frases estan formades per paraules i que les paraules estan formades per
fonemes.

Consciència de síl·laba
-

Descobrir algunes paraules poden ser dividides en petites porcions anomenades síl·labes.

-

Desenvolupar l’habilitat d’analitzar paraules en síl·labes separades.

-

Desenvolupar l’habilitat de sintetitzar paraules a partir de trossos de síl·labes separades.

Sons inicials i finals
-

Aprendre a construir paraules noves traient el so inicial de la paraula ( procés d’anàlisi)

-

Aprendre a construir paraules noves posant un so davant de la paraula ( procés de síntesi)

-

Aprendre que les paraules consten de fonemes.

-

Para atenció a com sonen i se senten els fonemes de forma aïllada quan parlem.

Fonemes
-

Prendre consciència que les paraules es poden dividir en fonemes.

-

Desenvolupar l’habilitat d’analitzar paraules en una seqüència de fonemes separats.

-

Desenvolupar l’habilitat de sintetitzar paraules a partir de la seqüència de fonemes separats.

Introducció a les lletres i al lletreig
-

Comprendre el principi alfabètic bàsic.

-

Prendre consciència que els fonemes es representen mitjançant lletres o grafies.

Continguts

-

L’escolta activa de sons.

-

Introduir l’hàbit d’escoltar atentament.

-

Rimes de paraules.

-

Les cadenes de paraules.

-

Les síl·labes.

-

El so inicial i final de la paraula

-

Correspondència so-grafia

Metodologia i activitats
L’estructura interna del taller segueix la metodologia d’aprenentatge habitual d’introduir, practicar,
generalitzar i revisar les diferents tasques fonològiques. Els reptes fonològics es presenten de forma
gradual, pas a pas, de manera que les noves adquisicions es puguin fer progressivament partint del
què prèviament s’ha introduït i practicat.
Les activitats estan dissenyades per prestar atenció a les necessitats de desenvolupament dels
infants. Les sessions són breus, amb jocs de participació activa, amb activitat física, pensats per ser
atractius pels alumnes.
Seqüència d’activitats
Jocs d’escoltar
El primer bloc d’activitat té dos propòsits: El primer, familiaritzar els nens amb els termes bàsics i
amb la dinàmica de les activitats abans de moure’s en els jocs de llenguatge més complexes que
trobarà a continuació; el segon propòsit es introduir-los en l’hàbit d’escoltar atentament. En els jocs
inicials, es demana al nen que identifiqui i anomeni alguns sons de la vida quotidiana, com el vent,
veus que arriben de les altres classe, el so de les tisores tallant, etc. Després d’això, cal que realitzi
activitats com seguir instruccions orals que requereixen d’ell un atenció més precisa al llenguatge.
Rimes
Com les rimes requereixen de l’atenció directa del nen a l’estructura de sons de les paraules,
comença a ser conscient de que les paraules no només tenen un significat i un missatge sinó també
una forma. Presentem una varietat de jocs de rimes.
Paraules i frases
Els jocs cal que siguin utilitzats fins que els nens entenguin que el llenguatge consisteix en frases de
diferents llargàries i que aquestes frases estan formades que paraules també de diferent llargària i
aquelles per cadenes de unitats cada vegada més petites. Es donen suggeriments per afegir algun

component imprès a algunes activitats que s’inclouen el les descripcions específiques per cada
activitat.
Consciència de síl·laba
Amb les síl·labes, es continua avançant un pas més, i es pretén que els nens descobreixin que
algunes paraules poden ser dividides en petites porcions anomenades síl·labes. Els nens comencen
“picant” el seu propi nom i mica en mica van picant les síl·labes de totes les diferents paraules.
Durant aquests jocs és important pronunciar les síl·labes de forma clara però sense distorsionar-les
perquè els nens captin detalls del lletreig.
Sons inicials i finals
Aquí els nens cal que es concentrin en el primer fonema de la paraula i que descobreixi com sonen i
es senten quan els diem de forma aïllada. Després d’haver treballat la percepció amb els sons
inicials de les paraules, es treballa l’atenció dels nens cap als sons finals de les paraules.
Fonemes
Fins que no s’han entès totes aquestes lliçons no començarem a dividir les paraules en els seus sons
aïllats (és a dir, en fonemes). Per exemple, la paraula tu esdevé en /t/-/u/. Per fer aquest concepte el
més concret possible per al nen es recomana utilitzar blocs de colors, cubs, bastonets, botons o
qualsevol material per “comptar” que pugui representar els sons seqüenciats de les paraules.
Recordeu sempre de col·locar els blocs començant per l’esquerra cap a la dreta perquè la
direccionalitat

de
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l’inici.

S’anima als nens de que notin les seves pròpia boques mentre articulen perquè notin les diferències
en la posició de la boca mentre pronuncien diferents fonemes. També és una bona idea animar-los a
observar la boca del/a mestre o mirar-se mútuament, entre els companys, mentre articulen els
fonemes.
Introducció a les lletres i a lletrejar
Una vegada els nens són capaços de dividir les paraules en els diferents sons aïllats, estan preparats
per estudiar com els sons es representen per lletres (grafies). De fet, l’objectiu de les activitats
lletres-sons es facilitar als nens la comprensió del principi de l’alfabet bàsic: que les lletres, en la
paraula escrita, d’esquerra a dreta, representen la seqüència dels fonemes en la paraula parlada, del
primer a l’últim. Es pretén treballar la correspondència lletra-so i grafia-so .
Temporalització
El taller es du a terme setmanalment, amb el grup desdoblat.
Recursos i materials
S’utilitzarà material d’elaboració pròpia, sons informatitzats, instruments musicals i el llibre: Jocs
de consciència fonològica d’Edicions Alber.

El taller i la seqüència d’activitats es basa en l’adaptació al català del programa “ Phonemics
Awareness in Young Children” de Marylin J. Adams, Barbara R. Foormans, Ingvar Lundeberg i
Terri Beeler, adaptat per l’Enriqueta Garriga.
Avaluació i seguiment
L’avaluació del programa es durà a terme al llarg del desenvolupament del mateix, revisant-lo
trimestralment. Faré servir una rúbrica per avaluar els nostres objectius. Es farà una valoració final
del taller on es contemplaran possibles aspectes de millora, canvi i/o modificació.

