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INSTRUCCIONS

OBJECTIU GENERAL:

Millorar o desenvolupar la consciencia sil·làbica.

OBJETCIU ESPECÍFIC:

Identificar paraules que comencen amb  una determinada síl·laba. 

VARIANTS:

1. Inventar una frase amb les paraules que es proposen. 

2. Pensar en altres paraules que tinguen el mateix nombre de síl·labes.

3. Pragmàtica: què és, per a què serveix.

PARAULES UTILITZADES PER PÀGINA: 

1. FANAL: família, sabata, sal, fada, famós, fàbrica, balena, 

estrela. 

2. FADA: llavis, badallar, fanal, bajoca, verd, ballar, ferida, fabes.

3. FOTÒGRAF: boca, fogó, bola, sol, arròs, foca, focus, mussol. 

4. FUTUR: fulla, pujar, fumigar, esquirol, fugir, perfumar-se, 

monstre, pulmons. 

5. FEROÇ: contes, dau, ferramenta, feliç, planta, pebrera, febrer, 

elefant. 

6. FERRAMENTA: pilota, vela, veloç, febre, ferida, femení, venes, 

venedor.

7. FICAR: fila, pipa, filla, fitxa, figa, biberó, pinya, fira. 
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https://www.soyvisual.org/

Belinda Haro Castilla

Coordina: 

http://siembraestrellas.blogspot.com.es/

@siembraestrellas

www.pixabay.com

www.freepik.es

Imatges i pictogrames

Autors/es posicions fonemes: Comunicar_Nos

No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles

obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una

llicència igual a la que regula l'obra original. Registrades sota

llicència.

Autor pictogrames: Sergio Palao

• Procedència: ARASAAC (http://arasaac.org)

• Llicència: CC (BY-NC-SA)

• Propietat: Govern d’Aragó

Altres imatges i pictogrames:

No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les

possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de

fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Realitza i produeix 

Integrants de l’equip de treball: 
• Rosario Porcel Bueno

• María Villaescusa Jiménez

• Virginia Mansilla Rodríguez

• Patricia González Núñez 

• Mariana Martín Castillo

• Mª Victoria Ropero López

• María Blanco Casillas  

• Leticia Aguilera Vela 

• Ana Isabel Montes Castillo 

• Cristina  García Rodríguez

• Irene Ocaña Castillo

• Virginia Aragón Jiménez

• Luisa Jiménez de la Blanca  

• María Jesús Fernández Rojas

• Ángela Salvador Ruíz

• Virginia Alonso Sánchez

• Marta Bou Guillamón

• Irene Estupiñá Royo

• Lola Signes i Monferrer

• María Cerezuela Castelló

• Nelia Oms Senent
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