
La màgia dels sons

Objectius 

• Fomentar l’expressió oral i la pronunciació correcta.
• Conèixer nou vocabulari a través de la discriminació d’un sol fonema a cada paraula.

Ex: copa/sopa
• Induir l’alumnat a moure els músculs facials per millorar l’expressió, l’articulació i ajudar-

los a prendre consciència de les sensacions internes.
• Exercitar i desenvolupar la memòria visual i auditiva.
• Conèixer  i  utilitzar  termes  de  localització:  a  dalt,  cap  a  un  costat,  etc.(organització

espacial) i ajudar-los amb òrgans d’articulació.
• Estimular l’atenció i discriminació auditiva.
• Entrenar l’alumnat en la memorització de seqüències simples i més complexes.
• Desenvolupar la sensibilització en escoltar els diferents sons i fonemes.

Descripció de la proposta 

1. Conte de la Sra. Llengua
El conte s’explica des del primer mes de forma periòdica. L’argument ajuda molt a madurar
la propiocepció bucal.
La proposta (fil argumental) queda oberta i dóna múltiples possibilitats creatives perquè els
nens puguin crear noves històries, a partir de la pròpia imaginació,
De fet, el que es pretén és que siguin ells mateixos qui l’expliquin i el modifiquin , fet que
permetrà explorar noves pràxies d’aplicació en el llenguatge espontani.

2. Sessions de pràxies i atenció auditiva
L’objectiu és fer adonar els nens de les parts que conformen la seva cavitat bucal i de les
“coses” que podem arribar a fer amb elles.
A més a més, intentar que prenguin consciència de la “funcionalitat” d’aquests òrgans així
com que aprenguin a utilitzar-los en funció d’una bona producció oral.
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3. Elaboració del llibret de “La màgia dels sons”

La durada de l’activitat és tot un curs de P-4.

Aspectes didàctics i metodològics 

1.  Conte de la Sra. Llengua
Per explicar el conte ens haurem d’assegurar que els nens/es estan suficientment a prop
del/la mestre/a per observar clarament les diferents pràxies que anirà fent a mesura que “li
van passant coses a la Sra. Llengua” (la seva pròpia llengua). Proposant tot seguit que els
infants l’imitin.
Abans de cada sessió però, els convidarem que ens n’ensenyin la seva, de llengua, així
com d’altres parts de la boca. Si convé, ens posarem davant del mirall  o els facilitarem
mirallets individuals.

2. Sessions de pràxies i atenció auditiva.

3. Elaboració del llibret de “La màgia dels sons”.

Recursos emprats 
- Material específic per a les pràxies ( xiulets, globus, pots per a fer bombolles de sabó,

espelmes, mirallets individuals, pinta - llavis,  molinets...)

- Pissarra

- Llibret per a cada nen amb material per il·lustrar 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Veure annex 1

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Educació Infantil

Documents adjunts
1.Conte de la Sra. Llengua
2. Imatges
3. Descripció llibret “La màgia dels sons”
4. Llibret La màgia dels sons
5. Treball pràxic

Autoria
Núria Peradalta Palau, mestra de l’escola Sant Cristòfor, Les Planes d’Hostoles (Girona)

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

2 de 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

