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  TREBALL PREVI A LES VOCALS 

Abans de treballar la lectura i escriptura de cada lletra per separat, és 
indispensable que els infants hagin arribat a construir-se una idea del que 
és llegir i escriure i per a què serveix.  
 
Aquí trobareu algunes idees per fer aquesta aproximació. 

 

 Usos quotidians de la lectura i l'escriptura 

 Llegir textos als infants: cartes, notes, llistes, receptes, instruccions, 

contes... Podem llegir-los algun conte o fragment però no hem 

d’oblidar com és d’important contar contes. No hem de confondre 

«contar contes» i «llegir contes». Són dues activitats diferents que 

posen en marxa mecanismes diferents. Les dues coses s’han de fer i 

són importants. Quan l’infant escolta un conte contat està treballant 

l’atenció, la concentració, la imaginació, la comprensió... a partir d’un 

model de llengua oral. Quan l’infant escolta un conte llegit està exposat 

a un model de llenguatge diferent, molt més formal, amb l’estructura i 

les característiques del codi escrit. Això l’ajudarà a l’hora de llegir i 

també a l’hora de produir els seus propis textos. 

 

 Ús de l’agenda: el mestre hi apunta coses per a recordar-se’n. 

 

 Enviar notetes a altres grups (així veuen que quan l’altre llegeix sap el 

que li volem dir). 

 

 Estimular els infants perquè completin els seus dibuixos amb paraules 

escrites (el seu nom, el títol...). Ho podem escriure nosaltres si ells ens 

ho dicten i ens donen permís o bé si ens ho demanen. No hem d’esser 

invasius. 

 

 Treball amb els noms dels nins i les nines 

Els primers dies de curs i sempre que hi hagi algun membre nou al grup farem 

activitats perquè tothom sàpiga el nom dels companys. Per exemple: 

Vocals 
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 Amb una pilota. Tots en rotlo, tiren la pilota i diuen el seu propi nom. Al 

cap d’uns dies ja poden dir el nom de qui rep la pilota. 

 

 Reconèixer els companys per diferents aspectes a través dels sentits: 

 Vista: vegeu el Joc de les sabates a la lletra B i el Joc de les 

mans a la lletra M. 

 Tacte: vegeu el joc de La gallina cega a la lletra Ç 

 Oïda: un infant amb els ulls tapats ha d’endevinar qui està parlant. 

El qui parla pot estrafer la veu per a fer-ho més difícil. També va 

bé la següent cançó: 

 

 Cançó: Tots els ocells que canten 
(Cançó tradicional alemanya. Adapt. M. Martorell) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caçador està enmig del rotlo amb els ulls tapats. Quan acaben de cantar una 

estrofa, agafa un nin del rotlo i li demana «Ocellet, com cantes?». L’agafat imita 

el cant d’un ocell. Si el caçador el coneix per la veu, canvien els papers. Si no, 

torna a ser caçador i els nins canten la segona estrofa.  

 Reconeixement dels noms dels companys 

El treball de lectura i escriptura amb els noms dels infants comença molt aviat, 

des que són molt petits. La clau és donar-li importància: de què ens serveix 

Tots els ocells que canten sense por 

s’amaguen quan arriba el caçador. 

– Ocellet, com cantes? 

– Piu, piu, piu ... 

Ai, caçador que bades,  no era ell. 

Escolta bé com canta cada ocell. 
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tenir el nom escrit? Posarem el nom als penjadors, a les carpetes, als 

calaixos... amb la foto del nin o nina a devora. Els noms estaran ben escrits, 

sencers, amb la majúscula inicial i grafia clara. Aprofitarem qualsevol activitat o 

treball per a fer rellevants els noms escrits.  

A l’educació infantil es fan moltes activitats on els noms són importants: qui ha 

vengut avui?, qui falta?, qui queda a dinar?, de qui és el penjador?, i la 

bosseta? i el dibuix?, noms que comencen igual, que són llargs, que són 

curts... 

 

 

 

 Conte: El lleó i el ratolí 

Hi havia una vegada un ratolí molt petit i 

deixondit a qui li agradava molt passejar-se. 

Sempre estava content i es movia pegant 

botets i fent un renouet de tant en tant: «i», «i». 

Heus aquí que un dia va trobar un lleó 

profundament adormit. 

El ratolí, que era agosarat i curiós, no es va 

poder estar d’ensumar-lo un poquet i mirar-se’l 

ben de prop. 

Tant i tant de gust devia passar-hi que quan el 

lleó va despertar-se encara el va veure. I mai 

no diríeu on! Justet, justet tocant la seva 

temuda pota. L’urpa del lleó! 

El lleó va obrir la boca, se’l va mirar de fit a fit, l’agafà per la coa i li va dir: 

– Ah! Com goses passejar-te entre les meves potes? 

– «I», «i», esperau un moment, senyor lleó –va dir el ratolí amb la seva 

veu primeta–. Vos he despertat sense voler. No em mengeu! 

Tanmateix som tan petit que no vos atiparé gens. Deixau-me partir i 

potser qualque dia vos podré tornar el favor. 

– Ha, ha, ha! –va riure el lleó, incrèdul–. I com et pot passar pel cap 

que jo, el rei dels animals, hagi de menester mai ajuda d’un com tu, 

tan petit? 

– «I», «i», això mai no se sap. Deixau-me anar i vos estaré tota la vida 

agraït. 

En aquell moment el rei dels animal va voler ser generós i va deixar escapar el 

ratolí. 

Clicau per a imprimir 

Trobareu totes les 

imatges per a imprimir 

a l'apartat de 

Materials 



 

VOCALS | 4  
 

Al cap d’uns dies el lleó, corrent atropellat, va caure en una trampa que uns 

caçadors li havien parat. I llavors sí que la seva gran força  no podia servir-li de 

res! 

La trampa era una gran xarxa feta de cordes gruixades, i el lleó, és clar, no 

sabia desfer-la. No feia més que llançar seguit, seguit, rugits terribles de ràbia i 

de dolor.  

Llavors el ratolí va sentir aquells terribles crits i, tafaner com era, va voler anar-

hi a ficar el nas. Tot d’una va reconèixer el lleó que li havia perdonat la vida. I 

amb la seva veu primel·la li va dir: 

– «I», «i», no passeu ànsia que ara sortireu d’aquí. 

I el ratolí començà a rosegar una corda, rec-rec, rec-rec!, fins que la va tenir 

tallada. I amb dues més, rec-rec, rec-rec!, ja hi va haver un bon forat a la xarxa, 

i el lleó en pogué sortir. 

El lleó li va donar les gràcies de tot cor i es varen dir adéu com a bons amics. 

Qui ho havia de dir? 

I doncs sí. Això que va passar amb el lleó i el ratolí passa ben sovint al món. 

(Adaptació del conte «El lleó i el ratolí», Sara C. Bryant, Com explicar contes, col·lecció Nadal, 

Editorial La llar del llibre, Barcelona 1983, 5a edició). 

 

La primera vegada que contem el conte no fa falta mostrar la i escrita. Quan el 

contem en les posteriors ocasions, l’escriurem a la pissarra, la mostrarem en 

una targeta o de qualsevol altra manera, just al moment en què el ratolí feia 

aquest so. 

 Grafia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possible descripció: 

 amunt, cau per avall 

 i una maneta; 

 li posam un punt  a damunt. 

 



 

VOCALS | 5  
 

S’ha de fer èmfasi en la forma de la lletra i per on s’ha de començar (direcció). 

La grandària en principi té menys importància. Els infants l’aniran reduint tots 

sols a mesura que avancin en seguretat. Podem treballar la grafia amb 

diferents materials, com més millor: 

 pissarreta blanca, 

 lletres de paper de vidre, 

 serradís damunt la taula o en terra, 

 amb guix a la pissarra 

 i de tant en tant amb llapis. 

 

 

 

 

Tornam a contar el conte «El lleó i el 

ratolí», aquesta vegada afegint el que feia 

el lleó: «El lleó obria molt la boca i feia: a! 

El lleó llançava uns rugits terribles: aaaa 

a».  

Escriurem a, i, aparellant-ho amb les veus 

dels dos protagonistes. 

 

 Farem adonar els infants de com posen la boca per a dir «a». Podem 

recordar com obrim la boca quan anam al dentista i també quan tenim 

mal de coll i el metge ens demana que diguem «a». Es pot escenificar 

un diàleg com aquest (a cal metge): 

           —Em fa mal es coll. 
   —Obre sa boca (l’obre molt poquet). 
  —Digues «a». 
  —Aaa 
  —Jas, una pastilleta de regalim! 
 

 Cercar la a en els noms dels nins i nines del grup, oralment primer i 

després per escrit. En aquest cas sortiran noms que tenen una a que es 

pronuncia com a [ə],  per exemple Maria, Francesc. Ho aprofitarem per a 

dir que de vegades la lletra a sona [ə] sense insistir-hi gaire. 
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 Grafia  

 

 

 

 

 

 Amb aquestes dues vocals ja podem  escriure l’exclamació ai! 

 

 Endevinalles amb lletres 

Ja es poden fer endevinalles amb lletres: 

 Posar la boca com si anàssim a dir a i han d’endevinar quina lletra diem. 

(Com ho sabeu si no he dit res?) 

 Dibuixar a l’aire una de les dues vocals i han d’endevinar quina 

dibuixam. 

 

 

 

 

 Història del coet  

 

 

 

 

 Possible descripció: 

 amunt, més amunt, 

 enrere, tota la volta 

 i per avall. 

 

—Sabeu què fa un coet? 

 El coet puja i fa “sss” (les 

dues mans juntes, pujant),  

"pam!" (les mans han arribat 

a dalt i els braços s’obren) i  

“oooh!” (el crit que fa la 

gent en veure els colors). 
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 Farem adonar els infants de com posam la boca per dir o: rodona, amb 

els llavis ben endavant. 

 

 Cercarem la o en els noms dels infants del grup. Ara serà quan sortiran 

els dos sons de la o: la o oberta [ɔ] i la o tancada [o]. Direm que 

s’assemblen molt i que s’escriuen igual (Toni, Tomeu). 

 

 Grafia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquestes vocals ja podem escriure oi (i parlar de les coses que fan oi). 

 

 

 

 

 Conte del tigre 

Hi havia una vegada un tigre molt ferotge. Estava 

tancat dins una gàbia. Un dia va passar per allà una 

moneia. El tigre va pensar que tenia una oportunitat de 

fugir. Com que no sabia què nomia la moneia, la va 

cridar:  

– Eh! 

Quan la moneia es va girar, el tigre li va dir: 

– Treu-me de la gàbia. 

I la moneia va contestar: 

 

Possible descripció:  

amunt, enrere, ben 

rodona i un rinxolet. 
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– No, que em menjaràs. 

– Si m’obres, podràs pujar damunt mi i anirem a fer una volta. 

Però la moneia no li va fer cas i se’n va anar. 

Al cap d’una estona va passar per allà un ca. El tigre també el cridà: 

– Eh! 

El ca es va girar: 

– Treu-me de la gàbia. 

– No, que em menjaràs –digué el ca. 

– Si m’obres, podràs pujar damunt mi i anirem a fer una volta. 

Però el ca no li va fer cas i se’n va anar. 

Al cap d’una altra estona va passar per allà un nin. El tigre li va fer un crit: 

– Eh! 

El nin es va girar. 

– Treu-me de la gàbia. 

– No, que em menjaràs –va dir el nin. 

– Si m’obres, podràs colcar damunt mi i anirem a fer una volta. 

Al nin, li va fer moltes ganes de fer una volta damunt un tigre. S’acostà a la 

gàbia, va llevar el biuló i la va obrir. Llavors el tigre va sortir i... 

– Ara et menjaré! 

– No m’has dit que podria colcar damunt tu i que em duries a fer una 

volta? 

– Sí, però t’he enganat. Jo som un tigre i t’he de menjar. 

I discutiren i discutiren i crits i renou. El guàrdia se’n va témer i hi va anar. Va 

demanar que li explicassin tot el que havia passat i va dir: 

– Vejam, no ho entenc. On eres tu? 

– A dins la gàbia –contestà el tigre. 

– Però vejam, vejam, què vols dir? A on exactament? Posa’t allà on 

eres. 

I així fent el beneit, va aconseguir que el tigre es ficàs dins la gàbia una altra 

vegada. 

Llavors el guàrdia la va tornar a tancar i va posar un rètol que deia: 

«No obriu al tigre: vos menjaria.» 

 
(Conte basat en la rondalla mallorquina «S’homo i es lleó», Rondaies mallorquines, 

tom XVI, Editorial Moll). 

 

 Farem adonar els infants de com posam la boca per dir e, ni molt oberta 

ni molt tancada. 

 Cercarem la e als noms dels infants del grup. Sortiran els tres sons de la 

e: 

- la e tancada [e] com a Tomeu 

- la e oberta [ɛ] com a Pep 

- la e neutra [ə] com a Bernat 
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Quan un infant diu «Bernat té una e» li direm «Sí, Bernat té una e que sona [ə]. 

I així es van avesant de mica en mica al fet que la grafia e pot correspondre a 

tres sons diferents. 

 

 Grafia  

 

 

 

 

 

 

Amb les vocals treballades ja podem llegir/escriure ei! El diccionari Alcover-Moll 

la defineix així: «Interjecció que s’usa per a cridar l’atenció d’una persona que 

no hi sent o fingeix no sentir-hi, o que no es fixa com caldria en allò que se li vol 

fer notar... També s’usa per a fer constar una rectificació o aclariment a allò que 

un acaba de dir i que podria induir a error.» 

 

 

 

 

 Conte: Els tres porquets 

Una vegada hi havia tres porquets que van sortir a córrer món a la recerca de 

fortuna. El primer trobà un home que portava un 

feix de palla i li va dir: 

—Bon home, si em donàveu aquesta palla, me’n 

faria una casa. 

L’home li donà la palla i el porquet es va fer la 

casa. 

Poc després arribà el llop i tocant a la porta cridà: 

—Porquet, porquet, deixa’m entrar! 

Però el porquet respongué: 

Possible descripció: 

comença amb un camí que va pujant,  

fa una volta, 

 travessa el camí que havíem fet 

 i acaba amb una maneta. 
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—No, no i no, no entraràs perquè ho dic jo. 

Aleshores el llop va fer: 

—Molt bé! Doncs bufaré i udolaré i la casa t’esbucaré! 

Tal dit, tal fet: el llop va bufar («fff!»), va udolar («uuuuuu!»), i la casa va 

esbucar. I llavors es va menjar el primer porquet. 

El segon porquet trobà un home que duia un feix de troncs i li va dir: 

—Bon home, si em donàveu aquests troncs, me’n faria una casa. 

L’home li donà els troncs i el porquet es va fer la casa. 

Poc després arribà el llop altra vegada i va dir:  

—Porquet, porquet, deixa’m entrar! 

Però el porquet respongué: 

—No, no i no, no entraràs perquè ho dic jo. 

Aleshores el llop va fer: 

—Molt bé! Doncs bufaré i udolaré i la casa t’esbucaré! 

Tal dit, tal fet: el llop va bufar («fff!»), va udolar («uuuuuu!!»), i la casa va 

esbucar. I llavors es va menjar el segon porquet. 

El tercer porquet trobà un home que anava tot carregat de bloquets, i li va dir: 

—Bon home, si em donàveu aquests bloquets, me’n faria una casa. 

L’home li donà els bloquets i el porquet es va fer la casa. 

Altra vegada arribà el llop i va dir:  

—Porquet, porquet, deixa’m entrar! 

Però el porquet respongué: 

—No, no i no. No entraràs perquè ho dic jo. 

Aleshores el llop va fer: 

—Molt bé! Doncs bufaré i udolaré i la casa t’esbucaré! 

Però aleshores bufà («fff!»), udolà («uuuuuu!»), i bufà i tornà a bufar, i udolà i  

tornà a udolar, però la casa no va poder esbucar. 

A la fi, deixà de bufar i d’udolar i va dir al porquet: 

—Porquet, jo sé on hi ha un camp de naps molt bonic. 

—On és? –demanà el porquet. 

—Allà baix, al camp del ferrer. Si demà al matí estàs a punt, anirem a cercar-ne 

plegats i ens n’emportarem per a sopar. 
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—Molt bé! –va dir el porquet. – A quina hora? 

—Doncs ... a les sis! 

Però el porquet s’aixecà a les cinc i va córrer a cercar els naps abans que el 

llop no s’aixecàs. Quan el llop arribà cridant: 

—Porquet, estàs a punt? 

El porquet respongué: 

—A punt? Ja fa estona que he tornat i els naps gairebé són cuits. 

El llop es va enfurismar d’allò més, però va pensar que ja trobaria la manera 

d’enganar el porquet i només va dir: 

—Porquet, jo sé on hi ha una pomera molt bonica, plena de pomes madures. 

—On és? 

—Allà baix, a l’hort del rector, i si em dónes la teva paraula, vendré a cercar-te 

demà matí a les cinc per a anar-hi.  

El porquet no va dir res però s'aixecà a les quatre i va córrer a cercar les 

pomes, tot confiant que estaria de retorn abans que arribàs el llop, però li va 

costar molt enfilar-se a l’arbre i justament quan començava a baixar-ne va 

veure arribar el llop, que li va dir: 

—Com? Ja ets aquí? Què, són madures, les pomes?  

—Ja ho crec –digué el porquet. –Té! Tasta-les! 

I li tirà una poma tan lluny que, mentre el llop anava a agafar-la, el porquet saltà 

a terra i va córrer cap a ca seva i s’hi tancà. 

L’endemà el llop hi tornà i va dir: 

—Porquet, avui horabaixa hi ha fira a ciutat. Vols venir amb mi? 

—Oh, sí! –va dir el porquet. – A quina hora? 

—A les tres –va dir el llop. 

Com de costum el porquet sortí de ca seva molt abans de l’hora, anà a la fira, 

on comprà una bóta i, mentre dla feia rodolar cap a ca seva, va veure venir el 

llop. Aleshores es ficà dins la bóta i va fer-la rodolar muntanya avall, amb tanta 

d’empenta que el llop es va espantar i va fugir cap al seu cau. Després tornà a 

casa del porquet i li explicà que havia tengut molta de por d’una cosa grossa i 

rodona que rodolava sola per la carretera. 

Aleshores el porquet es plantà a riure tot dient: 

—Era jo! De manera que jo t’he fet por, eh? 

El llop quan ho va sentir s’enutjà tant que va voler baixar per la xemeneia per a 

menjar-se el porquet. Però el porquet va córrer a posar al foc una olla ben 
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grossa plena d’aigua i, en el mateix moment que el llop baixava, va llevar la 

tapadora i el llop va caure dins l’aigua bullent! 

El porquet tornà a tapar l’olla i, quan el llop fou cuit, se’l va menjar per a sopar. 

 

(«Els tres porquets», Sara C. Bryant, Com explicar contes, col·lecció Nadal, La llar del llibre, 

Barcelona 1983, 5a edició. L’hem modificat lleugerament). 

 

 

 

 

 

 

 Farem adonar els infants de com posen la boca per dir u: la boca força 

tancada i els llavis cap endavant. 

 Cercarem la u als noms dels nins i nines del grup. 

 

 Grafia. 

 

 

 

 

 

 Lectura de paraules 

Ja poden llegir les paraules següents: 

 ou 

 uè (el plor d’un nadó) 

 au! (el que es diu per a incitar a fer qualque cosa) 

 

 Locucions 

Nota: Aquest conte se sol explicar en una versió més curta, just amb els episodis 
de les tres cases i el llop que entra per la xemeneia. És adequat fer-ho així quan 
l’explicam a infants petits i sobretot quan és la primera vegada que els el 
contam. Quan ja el saben i volen sentir-lo una i una altra vegada, el podem 
anar allargant amb aquests episodis dels naps, la pomera i la fira, que el fan 
més complex i interessant per a infants més grans.  

Possible descripció:  

és com una tassa; 

si plou s’omple d’aigua. 

és com dues is aferrades 

sense puntet. 
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 Trobar pèls en els ous (trobar defectes a tot). 

 Mesclar ous amb caragols (mesclar coses heterogènies, idees 

discordants). 

 Veure’s com un ou entre dues pedres (veure’s en perill). 

 

 Refrany 

 Qui diu au i no es mou és més peresós que un bou. 

 

 Endevinalla 

 Una capseta blanca que s’obre i no es tanca (l’ou). 

 

 Joc: L'ou que roda  
(Juegos en família / Janine Boulanger . Barcelona:  Editorial Vilamala, 1968) 

 

Material necessari: 

- un gran full de paper 

- un retolador gruixat 

- fitxes de colors diferents (o objectes de diverses classes) 

- un ou (o bé un ou de fusta dels emprats per a sargir calcetins, o bé un ou 

bullit) 

A un full de paper es marquen quinze caselles de 20 cm de costat cada una. 

S’han de numerar com indica el dibuix. 

Es col·loca el full en terra. Els jugadors se situen a dos o tres metres i, per torn, 

llancen l’ou. 

Quan l’ou s’atura damunt una casella, aquesta passa a ser propietat del 

jugador que l’ha llançat i l’assenyala amb una fitxa del seu color. 

L’ou s’ha d’aturar exactament damunt una casella. Si en part es troba damunt 

una línia divisòria, la tirada és nul·la. 

Els jugadors llancen l’ou per torns, esforçant-se per a arribar (i així adquirir) les 

caselles que duen els nombres més alts. 

Si el jugador abasta una casella que ja pertany a qualcú, la tirada és nul·la. 
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La partida s’acaba quan totes les caselles han estat assolides. Cada un suma 

els seus guanys guiant-se per les fitxes que li pertanyen. Guanya el qui té més 

punts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cançons per a totes les vocals 

Una mosca volava per la llum   

(Cançó popular) 

 

 

 

 

 

 

A, es mestre em fa quedar    

(Cançó popular) 

 

 

 

 

 

Una mosca volava per la llum, 

i la llum es va apagar,  

i la pobra mosca 

va quedar a les fosques 

i la pobra mosca 

no va poder volar. 

A, es mestre em fa quedar. 

E, jo li fugiré. 

I, per un foradí. 

O, per un finestró. 

U, pes forat des lloc comú. 


