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Hi ha moltes etiquetes  

 

Objectius 

Reconeixement dels símbols utilitzats a les etiquetes de la roba 
Interpretació dels símbols trobats 
Trobar semblances i diferències 
Relacionar la informació de les etiquetes amb la vida quotidiana. 
 

Descripció de la proposta 

Un fet puntual que genera interès, un interès que es manté al llarg dels dies, de les setmanes i 
mesos. Que promou converses, preguntes i ens acosta a la interpretació dels símbols, a conèixer 
quina informació trobem a les etiquetes.  

Aspectes didàctics i metodològics 

A partir de la demanda d’un nen del grup, “em pica aquí! “ descobrim que és una etiqueta de la 
samarreta qui provoca aquesta molèstia. Es genera una conversa i veiem que també a molts dels 
nens i nenes del grup els passa. A partir d’aquest moment comencen a fixar-se en les etiquetes de 
la roba que porten. Es planteges preguntes a observar com són: 

- què hi diu? 

- Hi ha dibuixos, són iguals? Quants? 

- Hi ha etiquetes diferents 

- Jo no en tinc, o en tinc moltes, o està tallada. 

- ... 

A partir de la conversa col·lectiva i de l’observació de diferents etiquetes que fotocopiem 
comencem a interpretar els símbols. Primer els comptem, veiem semblances i diferencies; 
després tot pensant amb el que fem amb la roba quan està bruta, comencen a relacionar els 
símbols amb una acció: rentar, eixugar, planxar, ús de sabó o llegiu, i un rentat especial la 
tintoreria.  

Classifiquem la roba tenint en compte si es pot o no es pot fer (planxar, llegiu,...)  

Observem si porten etiquetes blanques o negres. 

Però aquest joc d’observació ens porta a descobrir d’altres etiquetes, les que serveixen per posar 
el nom i el telèfon, les que porten un numero proper als anys que tenen. 

Però hi ha roba que no en porta, com és? Què tenen de diferent ? ens acostem a la idea de fet a 
ma a casa o comprat a una botiga.  

Una idea que podem enllaçar amb “el comerç” i els llocs llunyans on hi ha botigues i compren 
coses, llocs on parlen idiomes diferents, escriuen amb d’altres llengües  (a l’escola hi ha nens que 
procedeixen de famílies d’arreu del món) per tant els camis llargs i curts que fa la roba des de la 
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fabrica on la fan fins que la comprem, i les lletres que hi posa a l’etiqueta. (una idea intuïtiva doncs 
no coneixen encara el codi escrit) 

Obrir aquesta mirada ha fet que trobin d’altres etiquetes, les de cartró fora de la roba, les que hi ha 
als gots, ... i s’aturin a pensar què ens diuen? 

 

Al llarg d’aquests dies hem treballat a partir de la conversa, del treball en gran i petit grup. 
Treballant l’observació com a mitjà per classificar, agrupar, ordenar, ... i en alguns casos a 
anticipar veien les qualitats dels materials, com a exemple la roba de color no es pot fer servir 
llegiu. 
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