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Minilliçons de lectura i escriptura: posem-nos a escriure notes! 

 

 
Objectius  
• Fomentar el coneixement de l’estructura d’un tipus determinat de text (la nota) per ajudar a 

comprendre’n d’altres d’estructura similar; posar els infants en contacte amb la llengua 
escrita presentant diferents tipus de text i observant models de textos escrits de tipologia 
diversa, des d’un punt de vista funcional. 

• Facilitar l’observació i l’escolta dels textos a través la lectura de l’adult o dels propis infants 
fent que siguin capaços d’identificar textos escrits significatius, d’iniciar-los en l’anàlisi bàsic 
dels elements del text així com de copsar les característiques més formals i evidents (dels 
indicadors més visuals als més estructurals). 

• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua oral i escrita. 
• Potenciar l’ús d’aquest referent i els vinculants com a usuaris en diferents àmbits. 
• Afavorir la reflexió i recursos sobre l’escriptura d’un tipus de text i la seva realització 

pràctica. 
 
Descripció de la proposta  
En qualsevol moment, a l’aula d’infantil sorgeix la necessitat de fer saber a algú alguna cosa a  
través del llenguatge escrit, per exemple a través del gènere textual de la nota. El llenguatge 
escrit també resulta l’excusa perfecta i el punt de partida d’un ampli desplegament textual que, 
a la vegada que resulta funcional, ens convida a ser-ne usuaris. Així doncs, amb el treball de la 
nota posem els infants en contacte amb la llengua escrita i en potenciem el seu ús com a mitjà 
de comunicació pràctic, senzill i significatiu. 
Un cop els infants entenen la dinàmica de treball i descoberta, el coneixement és progressiu. I a 
partir de la familiarització amb els diferents models textuals, es passa a engruixir els 
coneixements sobre la comunicació escrita, la qual permetrà, als alumnes,  escollir l’estructura 
textual adequada en funció del propòsit establert i els ajudarà que puguin fer-se una 
representació del text que volen elaborar com a producte acabat. Evolutivament, el 
coneixement de l’estructura interna els facilitarà la planificació i l’ordenació de les idees d’una 
manera coherent. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
Es parteix d’una intencionalitat comunicativa.  
A P3, P4 i P5 la proposta resulta dinàmica i evolutiva (grau d’exigència en la producció escrita, 
etc.). Es destina un espai concret dins l’horari per fer-ho; en aquest espai es contempla el 
treball de les tipologies textuals (en les etapes més primerenques resulta més flexible i es 
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destinarà el temps pròpiament necessari en funció de diferents criteris organitzatius, grupals, 
interessos, etc.). 

 

P3: A partir d’una inquietud de comunicació, emprant la via del llenguatge escrit, són els 
mestres qui guien la dinàmica de treball i llegeixen les notes o les presenten de forma variada. 
És el primer contacte amb un model textual i la comunicació escrita; la funcionalitat i el significat 
tenen una gran importància. La nota com a punt de partida per realitzar diferents activitats. 

 

P4: Els nens prenen un paper més actiu quant al llenguatge escrit (omplir buits, identificar i 
completar parts estructurals de la nota (receptor, emissor...) i en la lectura, així com en la 
producció a través de diferents dinàmiques (anticipar hipòtesis sobre el contingut amb referents 
visuals...). 

 

P5: Els nens i les nenes arrosseguen un bagatge al voltant del treball de la nota; eines, 
recursos i dinàmiques que els faciliten la producció complerta i la lectura de notes com a mitjà 
de comunicació recurrent en el seu dia a dia (poden verificar les hipòtesis a través de la pròpia 
lectura, esbrinar plegats la seva estructura més formal i comparar-la amb altres exemplars, 
reescriure la nota, generar petis canvis i modificacions...). 
 
Recursos emprats  
El treball de la nota resulta molt funcional i vivencial, amb la qual cosa aprofitem qualsevol 
ocasió (festa escolar, informacions diverses, etc) per treballar-la; els materials emprats són molt 
quotidians i visuals (paper, llapis, pissarra, contes, ordinador...). Es dóna a conèixer l’estructura 
de la tipologia textual treballada perquè  aquesta sigui entesa i integrada pels alumnes. 
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada 
Capacitat 5 
Processar en la comunicació i expressió ajustada als diferents als diferents contextos i 
situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges (llenguatge verbal). 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
A tot l’alumnat d’educació infantil, però s’especifica l'alumnat en les diferents nivells educatius 
segons uns criteris; es contemplen les diferents necessitats i graus de suport en el 
desplegament de l’activitat tenint en compte totes les peculiaritats que es veuen beneficiades 
pel treball en petit grup, o altres tipus d’agrupaments. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn 
Les tipologies de text i, com a punt de partida, el gènere textual de la nota, en les etapes més 
primerenques, formen part de la vida quotidiana dels nostres infants. Sovint ens hi enfrontem 
en diferents contextos dins i fora de l’entorn escolar i hem de facilitar les eines necessàries als 
infants per tal que aquestes formin part del seu creixement i els permetin entendre el seu entorn 
i comunicar-se sense dificultats. 
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Documents adjunts 
• Activitats alumnes Educació Infantil: 
 - La nota: Fitxes infantil retocs 
 - P5 Nota 
• INF Graella La Nota 
 
Autoria 
Sònia Fernández Pena, Àngels Sanz Berge i Mar Zapater Santamaria, mestres de la ZER La 
Coma (Escola el Roser de Sudanell i Escola Sant Isidre de Montoliu de Lleida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


