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Material per al professorat 

Competències Bàsiques de l’àmbit lingüístic. Educació Primària 

Competència 3 

Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el 

component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 

 

La proposta didàctica Juguem amb webs? Com s’hi juga? en el seu apartat 2, planteja la 

lectura, la comprensió i l’anàlisi d’un text instructiu. Aquesta activitat té com objectiu dotar 

l’alumnat amb recursos per poder escriure posteriorment un text instructiu similar. 

Les activitats que es presenten a continuació ajuden a desenvolupar la competència 3 de la 

dimensió de comprensió lectora, treballant el continguts clau següents: 

• Tipologia textual: text instructiu. Estructura. 

Anàlisi de l’organització del text: títol, subtítols i paràgrafs. 

Ús de diferents tipografies i d’imatges. 

Característiques lingüístiques: morfologia verbal (imperatiu i perífrasi 

d’obligació), sintaxi (ús del condicional). 

Connectors: temporals i causals. 

• Lèxic 

Vocabulari específic del joc. 

Correlació amb el vocabulari simbòlic que apareix a l’exemple treballat. 
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Material per a l’alumnat 

 

Llegir i comprendre un text instructiu: les regles de l’Awalé 

Les regles del joc AWALE les trobareu a l’adreça següent: 

http://www.awale.info/jugar-a-lawale/les-regles-de-lawale/ 

En aquest enllaç podeu llegir un exemple de text instructiu, les regles de l'AWALÉ que 

expliquen com s’hi juga. Llegiu-lo amb atenció i contesteu les preguntes següents per saber 

quines són les característiques d’aquest tipus de text. D’aquesta manera després podreu 

escriure un text instructiu sobre el joc que escolliu. 

1. Quina és la finalitat del text? A qui va dirigit?  

2. Quines parts o apartats hi ha? De què creus que serveixen els títols i els subtítols? Com 

són els paràgrafs d’aquest text? Com s’agrupen? 

3.  I les imatges, a què ens ajuden?  

4. Awalé significa “sembrar llavors”. 

 

L’awalé es juga sobre un tauler de 2 files de 6 forats. Els 6 forats que us queden 

al davant són el vostre terreny. La partida comença a 4 llavors a cada forat. 

 

Busca el significat de la paraula “llavors” al diccionari. Què significa en aquesta frase?  

Si penses en d’altres jocs com per exemple el parxís, quina paraula s’utilitza en 

comptes de “llavors”? 

 

En aquestes regles de joc hi apareixen les paraules “sembra”,  “collita” i  “terreny” que 

tenen a veure amb el món de l’agricultura. Podries trobar  paraules  equivalents que 

puguin servir per explicar les regles d’un altre joc? 

 

5. Fixa’tenels verbs marcats en groc. En aquest cas, per escriure les instruccions es fa 

servir l’imperatiu i l’expressió “haver de ...” que indica obligació. 

Per sembrar, heu d’agafar totes les llavors de qualsevol dels forats del vostre 

terreny i les heu d’anar posant una a una en els forats consecutius, seguint el 
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sentit contrari de les agulles del rellotge. Quan arribeu al darrer forat del vostre 

terreny, continueu pels forats de l’altre jugador (sempre en sentit contrari a les 

agulles del rellotge). 

Fes una llista de verbs i expressions amb “haver de..” que surten en el text. Aquesta llista de 

verbs t’ajudarà quan hagis d’escriure el teu text. 

6. Fixa’t que moltes frase comencen amb “si...”, per exemple: 

Si el forat anterior també conté 2 o 3 llavors, també les collireu. 

Aquesta frase respon a la pregunta:què passa si….? Tingues present que per explicar les regles 

d’un joc, cal preveure totes les possibilitats!!!! 

Com podries formular la frase d’una altra manera? 

5.- Fixa’t en les paraules marcades. Aquestes paraules ajuden a enllaçar unes accions amb les 

altres indicant l’ordre que segueix el joc. 

A mesura que va avançant la partida, és possible que un forat acabi contenint més de 

12 llavors. Aquest forat s’anomena krou. Dit d’una altra manera un krou és aquell forat 

que si n’agafem les llavors per sembrar podrem fer més d’una volta completa. 

Quan es sembra la volta completa, el forat d’inici (el krou), ha de quedar buit. Per tant, 

ens l’hem de saltar sense deixar-hi cap llavor a dins. 

Fes la llista de paraules que apareixen en el text que serveixen per enllaçar les accions i 

marcar-ne l’ordre, la conseqüència,etc. 

Aquesta llista de paraules et servirà quan hagis d’escriure el teu text. 

 

 

 

 

 

 


