
Observem els dibuixos que hi ha a les altres.
Són semblants 
Els comptem
1,2, 3 ,4, 5
SEMPRE HI HA 5 SIMBOLS. Què volen dir?

1,2,3,4,5

1      2   3 4 5



RENTAR

ASSECAR

PLANXAR

RENTAT  ESPECIAL

Què fem amb la roba quan està bruta?

Tota la roba es renta igual? Tota la roba s'eixuga igual?



Tornem a interpretar els símbols

Les etiquetes ens expliquen com es poden rentar, si es pot planxar.
Quan hi ha una creu vol dir que no es pot.



A  mesura que anem mirant etiquetes, aprenem a llegir els símbols. Amb l’ajuda de l’adult 
que els  va fent preguntes 

- Es pot rentar amb aigua? SI

- Podem posar  lleixiu?  NO

- Pot anar a l’assecadora? NO

- Es pot planxar? SI

- Es pot fer rentat especial( tintoreria)?  NO

Es converteix en un joc diari, quan porten una etiqueta demanen:
- Ho llegim?
I fem la lectura del que ens diu, una interpretació compartida amb d’altres companys/es. 

Però  què més ens diuen? 



Les converses giren al voltant de tot el que hi ha a l’etiqueta, què hi diu? 
Els pregunto on han comprat la roba que porta etiqueta. 

- A la botiga
- M’ho  ha portat l’avi d’Argentina
- M’ho ha comprat a Brasil
- A la botiga de Ribes
- A França
- ...

Com ha arribat a la botiga? On era abans? 
L’han fet a un lloc, una fàbrica  i la porten a la botiga. 
Sabem que anar a segons quins llocs costa molt anem amb avió, cotxe, ...  Un llarg 
viatge que fa alguna de la roba que portem.

Com ho entendran els que viuen a Brasil, a Holanda o a França, ... No parlem igual 
tots. Doncs  perquè tothom ho pugui entendre escriuen en moltes llengües 
diferents. 

Dibuixant les botigues que coneixen imaginant els camins que faran.





Situem, també on vivim.
Llegim on està fet i amb l’ajuda de l’adult posem un 
gomet al mapa.

Tot i que la consciència de la distància no la tenen, 
s’adonen que moltes coses que porten estan fetes a 
la mateixa zona i està ben lluny



Podríem explicar el que ens diu l’etiqueta fent servir un altre codi? Quins 
coneixen els nens i nenes de l’aula?
Els colors dels semàfors, verd, vermell i taronja!
Alguns cartells que troben al carrer
...
Els proposo imaginar un nou codi amb colors. 
Quin triarien? 
Blau de l’aigua
Blanc del lleixiu 
Vermell la planxa que crema
I rosa la assecadora perquè els agrada.

Com seria aquesta? 

Ens inventem una  per una roba 
que :
Es pot rentar
Podem posar lleixiu
Es pot eixugar a l’assecadora i 
planxar 

Podem fer etiquetes diferents? 



Descobreixen sorpresos nous símbols! Mira una 
etiqueta!!!
Uns nous símbols que intenten  interpretar 
Noves preguntes, ...

Una nova recerca?

Un món ple de símbols 
que ens expliquen 
coses, que ens donen  
informació, una   
informació que podem  
interpretar



Revisem junts el recull de les activitats, recordem allò  què 
hem fet, les imatges ens ajuden a reviure els diferents 
moments. Uns poden posar paraules amb facilitat, fer la 
narració del treball que hem fet  d’altres necessiten aquest 
suport visual per fer-ho.

Canvia el color, ara és blanc


