
 
 
 

ACORDS AIL+ILEC DE CENTRE 
 (Aprenentatge Inicial de la Lectura)  

 

Estratègies  

Ed infantil C Inicial 
Discriminació visual i auditiva: I3-I4 (sobretot), I5: 

- Noms dels nens/es de la classe (primera lletra en 

vermell) 

- Treball amb les imatges dels contes i cartronets amb 

el vocabulari. 

- Rutines: imatges dels càrrecs, llegeixen/reconeixen 

els noms dels nens/es, el temps,... 

- Referents per cada lletra del abecedari + imatges 

(I3) 

- Jocs de pràxies amb imatges (fer onomatopeies) 

racó el buf, racó dels llavis, racons fonològics I3-I4 

- Llibre dels noms+fotos dels nens/es de la classe 

(cada dia se l’emporta un nen/a a casa i el 

“llegeix” amb els pares). Un cop tothom l’ha “llegit” 

es separen els noms de les fotos joc  memory 

- Picar paraules (I4-I5) 

- Lletres que sonen / que no sonen (I5) a partir de les 

paraules del conte. Hi ha dos sacs: sona la “O”/ no 

sona la ”O “,etc... 

- Treball de dites (I4-I5) i poemes (I3, I4, I5) 

- Quines lletres falten (I5) 

- Relacionar paraula-imatge (I4-I5) 

- BITS: des de I3 a I5. Sistemàtic amb les rutines del 

matí. 

 

 

 

Discriminació visual i auditiva:  
- treball de BITS.  
- Treball de les lletres del abecedari amb imatges 

quotidianes. 
- Càrrecs de la classe 
- Treball de dites: només 1r 
- Treball poemes: 1r i 2npoemes. 

 
Treball de la CL oralment: lectura expressiva/compartida 
d’àlbums il·lustrats a racons, 2 sessions setmanals. 
 
Lectura estructurada: 
Anticipar: 
Llegir títol 
Mirar imatges 
Fer hipòtesis (amb modelatge de la mestra) 
 
Identificar mots: Paraules clau, Vocabulari  necessari per 
entendre el text 
 
Preguntes literals: 

El mestre fa modelatge primer localitzant alguna resposta 
al text. Després ho han de fer ets alumnes. Tenir  
referent d’auIa per treballar aquests tipus de preguntes 
(ex. Un dit a una lectura) 
 
Parlar de la lectura (5 min finals): 

Donar inici de frases com a model: crec que, penso 
que, estic d’acord… Introduir alguna pregunta 
crítica/inferencial. 
Modelatge de la mestra: Aprofitar els 30 min de lectura diari 

Escola  

Germans Amat i Targa 



 

Lectura Expressiva dels contes. 

 

Lectura Compartida dels contes. 

Lectura en família: I5. Cada nen/a porta un conte a casa 

els dijous i el tornen a la classe el dimarts. Treball de 

lectura compartida i lectura guiada llegeixen el conte o 

una part del conte 2 nens cada setmana davant del grup 

 

Lectura estructurada dels contes: anàlisi de la imatge, del 

títol, fer hipòtesis, preguntes literals (sobretot), inferencials i 

crítiques a partir de les imatges  oralment 

 

Gust per la lectura:  

biblioteca d’aula: a més dels racons de joc, hi ha el 

raconet de “lectura”. Lectura dels contes de manera 

lliure. 

Un dia a la setmana anar a la biblioteca de l’escola a 

llegir. 

Padrins de lectura: 5è-I5, quinzenal. 

Lectura/explicació de la pregunta del projecte de la 

classe (I3-I4-I5) 

Assemblea: I3-I4 oralment “Felicito a ...”/ “Soc... i penso 

que .... ha de millorar”. I5 ho fa per escrit i es llegeix el 

divendres que fan assemblea. 

 

per donar l’opinió d’aIló que han llegit. 

Gust per la lectura:  
biblioteca d’auIa (1 sessió dels 30’ diaris, al finalitzar les 
feines,…) 
Biblioteca de  l’escola: préstec de llibres 
Padrins de lectura: 1r-6è quinzenal 
 

 
  


