Material de lectoescriptura “Som i estam”
Taula de continguts

Tasca 1- Hola! Jo som n'Emily. I vosaltres qui sou?
L’alfabet
a-be-ce-de...

(*) Els cardinals
un/a , dos/dues, tres...

N. ordinals
primer,segon, tercer, quart...

Països d’origen: Marroc,
Equador, Xina, Rússia,
Romania...

Ciutats : Maó, Eivissa, Tànger ...

Peces de vestir
camiseta, jersei, pantalons,
falda, jaqueta, sabates, texà ...

Termes associats
nom , llinatges, anys, carrer,
població, telèfon, mòbil, IES,
curs..

Accions arribar ,dir-se, dur, ser,
tenir,vestir, viure...

Adjectius qualificatius
alt, baix, prim, gras, petit-a,
jove, gran, vell, simpàtic…
Sexe nin, nina, home, dona

Centre escolar : escola, Institut

Lloc o dependències del centre:
classe, aula, pati, lavabos, gimnàs,
menjador, biblioteca, laboratori ...

Personal: alumne, mestre/a
professor/a, conserge,
director/a...

Assignatures : llengua, castellà,
anglès, matemàtiques, música ...

Salutacions: hola, adéu, bon dia...

Objectes de l’aula: taula, cadira
pissarra, armaris, prestatges,
calaix, llum, finestra, penjadors,
ordinador...

Material escolar: quadern,
maquineta, llapis, goma, bolígraf,
carpeta, llibreta, llibre, pàgina,
atles, diccionari, disquet ...

Situacionals : aquí, allà, al costat,
entre, davant, darrere, dalt, baix,
dintre, fora...

Accions : acabar, aprendre,callar
començar, comptar, deixar, entrar
escoltar, escriure , estudiar, llegir,
obrir, parlar , poder, saludar,
servir, seure, sortir , tancar,
trobar ...

Tasca 2- L'IES d'en Víctor

Tasca 3- Hem après moltes coses
Dete. articles :el,
Demostratius.:
la, els, les, un, una, aquest, aquesta...
uns, unes

Possessius: meu, seu Quantificadors :
Molt, bastant, poc,
cap, tot.

(*) Ad.
Qualificatius:
groc, blau, verd,
vermell. Gran,
petit, mitjà..
Redó...

Pron. Personals:
jo, tu , ell...

Adverbis i locucions Verbs d’ús constant:
ser, estar, haver, tenir,
adverbials:.
voler i poder
Situacionals: dalt,
baix, davant, darrere,
dins, fora .
temporals : avui,
ahir, demà, matí,
tarda,abans, després

Verbs relacionats
amb el domini de
la llengua:
entendre, parlar,
preguntar,
contestar, saber,
dir, repetir.

Interrogatius: com?,
quan?, quant?, què?,
qui?, quin?, on?, per
què?
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Tasca 4-Les nostres famílies
(*) Família pare,mare, fill, germà, home, dona, cosí, Ocupació : cambrer /a, repartidor, de... paleta,
professor/a ...
padrí, avi, tia.

Nocions de quantitat:
més que, menys que, tant com, igual que, molts,
cap ...

Accions : treballar, tenir negoci, de…, vendre,
estudiar , conduir, viure.

Tasca 5- Avui estic content. I vosaltres?
(*) Parts del cos:
Malalties, molèsties físiques: cop,
cos, cap, ull, nas, boca, orella, gra, grip, constipat., tos, malalt,
coll, Panxa, esquena, braç..
ferit, bo..

Estats d’ànim:
cansat, trist, content, enfadat, té
pena...

Àmbit sanitari: metge, infermera, Higiene: sabó, pasta de dents, Accions :
raspall de dents, tovallola, paper estar cansat, estar…fer mal…tenir
hospital, ambulatori, farmàcia,
higiènic ...
por, tenir…trobar-se…caure,
pastilla, xarop, vacuna...
curar, descansar, escoltar , mirar,
plorar, quedar-se, rentar-se, riure
tocar.

Tasca 6-El que menjam
Aliments: beguda, aigua, llet, suc, pa, entrepà, sopa, Accions: dinar, berenar , sopar , menjar
carn, peix, ous., verdura,fruita, postres, sal, sucre... beure. Mastegar, agradar , voler, tenir…
Estris plat . Got, tassó, Cullera. Ganivet, forquilla...
Sensacions relacionades amb el menjar i beure:
set, gana, bo, dolent, calent, fred, picant, cru, cuit,
dolç, salat.

Horaris : matí ,migdia, horabaixa, tarda, nit, cap
vespre.

Tasca 7. Avui , què feim?
Mesura del temps: hora, quart, minut, avui, ahir,
demà, matí ,migdia , tarda, horabaixa, nit , dia,
setmana, mes, any, nom dels dies. de la setmana,
nom dels mesos de l’any, nom de les estacions.

Accions quotidianes: anar a...fermar, cordar,
descordar, despertar-se, despullar-se, dormir, fer
deures, fer, jugar, aixecar-se, mirar, pentinar-se,
posar, recollir, rentar-se, sortir, treballar, vestir-se,
dinar, berenar, sopar...

Freqüència i puntualitat: mai, sovint, a vegades,
moltes vegades, sempre, cada dia, primer, abans,
després, durant. Puntual, d’hora, tard.

(*) Temps atmosfèric : plou, fa sol, vent, fred, calor,
hi ha niguls...
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Tasca 8. Què feim el temps lliure?
Termes associats
agradar, no agradar, festa, aniversari, amics/gues

(*) Activitats de temps lliure : jugar,fer esport, sortir
amb amics, anar al cinema, anar d’excursió, passejar,
comprar , dibuixar, pintar, escriure , xatejar., llegir,
mirar la TV, escoltar música, fer col·leccions, balla,
amb els amics a la placeta, anar amb bicicleta, nedar,
jugar a futbol, a la muntanya-, a la platja, amb la...
(mare) a la gran superfície, una carta,un conte..
relacionats: llibres- contes- revistes- una pel·lícula
un DVD- un CD- la ràdio- cassets- un concert..

Tasca 9. La casa on vivim
Situació de l’habitatge:
Ciutat, poble, barri, carrer, davant, darrere, a prop, al
costat, lluny, entre .
Accions: haver, ser, estar, viure .

Descripció d’un habitatge: Casa, pis , pensió,
habitació, menjador ,cuina , bany, lavabo, vàter,
entrada , passadís , escala, ascensor, sostre, terra,
finestra , balcó, paret, teulada, porta, timbre ,
calefacció. Nou, vell, gran, petit...

Mobiliari, estris de casa i petits electrodomèstics:
taula, cadires, sofà, televisió, llum, llit, armari, manta,
nevera, pot, paella, estufa …

Entorn físic:
mar , muntanya, camp, arbre, planta, flor, gat, ca,
conill...

Tasca 10. On i què compram
Nom dels comestibles més usuals:
entrepà , pasta, suc de fruita ,
aigua ...

Nom dels objectes de papereria més
usuals: llapis, goma , maquineta,
quadern, bolígraf ...

Embalatge material:
Accions: agafar, cobrar, comprar,
llauna /pot, paquet, botella, capsa, donar , esperar, pagar, posar, valer,
bossa, plàstic, fusta, metall...
voler.

Nom d’objectes que solen
comprar:
CD, disquets, revistes, gelats ...
(*) Establiments : botiga,
supermercat, forn, carnisseria,
peixateria...
Termes associats:
euros, monedes, bitllet, doblers.
Tancat, obert.

Tasca 11.Ens traslladam
Tipus de sortides: visita, excursió, colònies,
campament, viatge.

(*) Mitjans de transport: tren, autocar, metro,
autobús, avió , cotxe , moto, bicicleta...
Vie s de comunicació: camí , carril bici, carretera ,
autopista , via

Termes associats: estació, bitllet , preu, horaris,
parada, sortida, arribada, motxilla, bossa...

Accions: anar , arribar, baixar, caminar, córrer, marxar,
pujar, tornar, venir, viatjar.
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