
Les etiquetes

Hi ha moltes etiquetes .

Què ens expliquen? 

Son sempre iguals?

P3 cargols 



Era un dia de final del mes d’Octubre a l’estona de joc del matí, ..
un nen demana ajuda a l’adult, li pica alguna cosa, li molesta molt la
roba...
De seguida, els nens i nenes que estaven a prop s’interessen, i
comencen a aportar idees: què podia ser? Potser s’ha fet mal, potser li
ha picat un bitxo, potser,...
Miro què hi ha, què era allò que li feia nosa i veiem que era una
etiqueta que tenia a la samarreta.

Quan vam descobrir que era una etiqueta la que ho provocava la
conversa es va dirigir cap a les seves experiències amb les etiquetes.

Tothom en tenia alguna!!

A qui li molesten les etiquetes que hi ha a les samarretes?
Per poder visualitzar-ho els proposo fer dues files



Les  etiquetes els molesten



HEM  TROBAT  MOLTES  ETIQUETES



Negres  o blanques

Llargues o curtes

Una , moltes  o  cap 
...



Portem roba amb etiqueta però també en tenim sense.

Ho ha fet la meva mare el 
buf.
I la meva
...

L’ he agafada de l’armari de 
casa.
- On estava abans?
- L’ha fet la mare, o l’àvia o 

el pare, o ...?

No, l’ha comprat a la botiga !

...

TENIR  O  NO  ETIQUETA



Al llarg d’aquests dies hem observat les etiquetes de la 
roba que porten a l’escola, poc a poc i a mesura que 
coneixem els símbols hem  pogut classificar la roba, 
agrupar –la,  extreure’n característiques comunes.
Per tant comparar, fer estimacions, comptar ...

hi ha més que tenen etiquetes blanques o negres?
hi ha més que es poden planxar o que no?
hi ha més que podem fer servir lleixiu o que no?
... 



Haga clic en una imagen y después 

en la ficha Formato de imagen para 

crear sus propios marcos y realizar 

correcciones en las imágenes, 

como por ejemplo ajustar el 

contraste y el brillo o recortar la 

imagen para que se vea solamente 

lo que le interesa.

Algunes etiquetes estan tallades



Trobem  un dibuix que podem 
reconèixer. 
Què ens vol explicar?

- Unes tisores que tallen.
- Podem tallar
- La meva mare les talla.
- Tallem amb cuidado perquè si no es 

trencaria
- Les tallem perquè així no ens 

molesten.

- I si tingués una creu què voldria dir?
- Què no!!!!
- ...



Continuem observant les etiquetes que hi ha a la 
roba que porten a l’escola. 
N’hi ha moltes, anem reconeixent poc a poc alguns 
dels dibuixos i interpretant el que ens volen explicar. 
Per tant la utilitat que tenen.

Posem el nostre nom

El telèfon

Escrivim les coses  i així 
Ens poden  trucar si la perdem!

“Pues.. Si posa Pilar seria de la Pilar
Si posa Mila seria meva!”


