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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. PA: fila, país, pare, lava, paret, papallona, mapa, capa.

2. PAELLA: pala, laca, vaca, passejar, paper, carrer, casa, raïm.

3. PARE: palau, paleta, paraula, llauna, laboratori, cuina, falda, sala.

4. PALA: cadira, peu, palanca, camí, paraigües, paperera, paladar, 

sabates.

5. PELUIX: cavall, desert, cera, peces, pedra, bes, periòdic, perola.

6. PEDRA: segell, lleó, pera, pel·lícula, telèfon, pedal, peces, peluix.

7. PERIÒDIC: xarop, ferro, pelar, pebrera, meló, perera, serp, semàfor.

8. PIZZA: fil, tigre, pipí, cranc, pilota, xiulet, pissarra, pila.

9. PILA: til·la, sabata, pipa, pitet, xiquet, piano, mina, cireres.

10. PIRATA: pizza, platja, fitxa, pinya, piràmide, xiclet, llit, piragua.

11. PITET: cadira, pila, línia, pijama, litre, piranya, cireres, pilota.

12. PILOTA: piga, rellotge, timó, picant, niu, nina, pirata, dinosaure. 

13. PODI: taronja, coca, poni, sobre, poal, poble, món, pollet.

14. POBLE: cua, poma, pota, poesia, sorra, sofà, xancles, poal.

15. POAL: colze, llibre, podi, loció, pollastre, coet, policia, moto.

16. PUPIL·LA: puça, suma, suc, puma, tovallola, puré, núvol, muralla.



































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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