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Activitats i recursos web per a treballar des de casa

En aquest document hem recopilat diverses activitats i jocs. Hem classificat les

activitats  segons  requerisquen  un  suport  tecnològic  o  no.  És  a  dir,  hi  ha

activitats i  jocs que podem fer en família però son activitats sense suports

digitals,  mentres  altres  precisaran  de  l'ús  de  l'ordinador/tauleta  tàctil  i

connexió a internet (activitats digitals).

➢ Jocs  per  a  treballar  el  llenguatge  oral  i  continguts

curriculars: (recursos  sense suport tecnològic/ jocs orals)1

- Cantar cançons.

-Repetir poemes i rimes amb un nivell creixent de complexitat, que intenten

aprendre-les i dir-les amb bona entonació.

-Jugar a buscar paraules que comencen per la mateixa síl·laba. Per exemple

amb la síl·laba /ca/: casa, camió, carta...etc. 

- Veig-veig.

- Imitacions.

- Què soc jo? (pensar un objecte, una persona, una professió, un animal... per

a descriure'l i intentar que la resta l'endivine).

-Descriure imatges: Amb el suport visual de contes i fotografies, estimular la

conversa a través del dibuix que aparega repassant conceptes bàsics: posició

(esquerra, dreta, a dalt, a baix, dins, fora) els colors, el tamany etc. 

-  Inventar  històries  (podem  pautar  primer  les  paraules  i  una  vegada

sel·leccionades, inventar la història).

1 Basat en: ACTIVITATS I RECURSOS WEB PER A TREBALLAR DES DE CASA EQUIP DE SUPORT A LA 
INCLUSIÓ. PDF

1



C.P. SANT ONOFRE
Trafalgar, 36 .QUART DE POBLET

46930. VALENCIA

Tel./Fax.962566160
Codi del col·legi: 46003238

- Seguim el conte (entre tots inventar un conte, deixant volar la imaginació,

després podem fer dibuixos sobre ell, a l'etapa d'infantil, a l'etapa de primària

primer el farem de forma oral, després l'escriurem i d'aquesta forma treballem

també la memòria).

- Discurs oral (donar pautes per estructurar bé el nostre llenguatge, seguint

unes pautes: primer, després, aleshores i al final).

- Telèfon boig.

- Descripció d'objectes (podem incloure continguts matemàtics i de ciències).

- Tabú (descripció d'objectes) limitant el nombre de paraules que es poden

utilitzar per a descriure aqueix objecte.

- El joc del “UNO”.

➢ Jocs per a treballar el llenguatge oral: (recursos digitals)

1. ASPECTES PREVIS AL LLENGUATGE

1.1. ATENCIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=su_YAKmcjWo

https://www.youtube.com/watch?v=KSM4el-BojE

https://www.youtube.com/watch?v=9lI6duz6Yf4

1.2. MEMÒRIA

https://www.youtube.com/watch?v=ALbAK9f3J5I

https://www.youtube.com/watch?v=cbgM9BYWT9E

1.3 PERCEPCIÓ

App Trobar les diferències per a xiquets.( en castellà)

App Masha y el oso. Trobar diferències.
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App Objetos ocultos.Juegos mentales.

App Trencaclosques màgic.

Fitxes per a imprimir trencaclosques,laberints,diferències.

https://elrincondeaprenderblog.wordpress.com/2015/11/28/laberintos-

rompezabezas-diferencias-juegos-de-atencion-memoria-concentracion/

2 ÀREA ANATÒMICA-FUNCIONAL

2.1.PRAXIES 

https://www.youtube.com/watch?

v=dm7o44GVYa4&feature=player_embedded#!

https://www.youtube.com/watch?v=g_Is2wh1xIw

2.2.RESPIRACIÓ I BUF

https://orientacionsanvicente.wordpress.com/aula-de-audicion-y-

lenguaje/estimulacion-del-lenguaje-oral/respiracion-y-soplo/

https://youtu.be/-HcTjREYzbE

2.3. RELAXACIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=zpsGa5JXCKc

https://www.youtube.com/watch?v=YmD4rKkRnWM

Sessió de mindfulness:la nube.

https://laclasedevanecarrion.blogspot.com/2018/11/sesion-de-mindfulness-la-

nube.html

Sessió de mindfulness: la rana tranquila y atenta.

https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s

Sessió de ioga: postures d'animals.

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
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3.  ÁREA FONÈTICA-FONOLÒGICA

3.1.CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA: La consciència fonològica permet que els

xiquets reconeguen i usen els sons del llenguatge.

https://youtu.be/fUUwbfyTIbs

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/juego-de-rimas-para-ninos-

descarga-gratis

https://youtu.be/ce26TsZRfiw

https://youtu.be/HSsHlpSfLPQ

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/fichas-conciencia-fonologica-

para-imprimir/

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/coleccion-cuadernitos-

jugamos-acontamos

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2250

3.2.ARTICULACIÓ-DISLÀLIES(no  pronuncia  bé  algun  o  alguns

fonemes)

Abecedari: 

https://youtu.be/DIycoL_s2dQ

Fonema /R/ vibrante: 

https://youtu.be/t3cmqQV1Jt8

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/recopilacion-materiales-

fonemas-r-rr/

Fonema /S/: 

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/cuaderno-con-actividades-

para-trabajar/

https://youtu.be/jWQ7lQeQS9Q
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Fonema /F/:

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/recopilacion-materiales-

fonema-f/

Fonema /K/:

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=836

Fonema /Z/ y /C/

https://www.youtube.com/watch?v=FbPV2QbsJXs

Sinfons amb L

https://www.youtube.com/watch?v=aIrALBZu8mI

Sinfons amb R

https://www.youtube.com/watch?v=E2tdB3kvNZ8

4. ÀREA LÈXICO-SEMÀNTICA

4.1. VOCABULARI

https://www.youtube.com/watch?v=10VKh09rVRY

https://www.youtube.com/watch?v=i4YokDkfDYI

https://www.youtube.com/watch?v=9Mvb6hqSskY

https://www.youtube.com/watch?v=wqyUUJL_BHs

https://www.youtube.com/watch?v=apXMutSPbq4

https://www.youtube.com/watch?v=u7YY79qumIs

5.ÀREA MORFO-SINTÀCTICA

5.1.ESTRUCTURACIÓ I COMPRENSIÓ D’ORACIONS

https://youtu.be/v-ADI45cTxc

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/ppt-escucha-y-adivina-de-

quien-se-trata/

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/juego-senala-la-respuesta-

correcta/
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5.2.SEQüÈNCIES TEMPORALS:

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/secuencias-temporales/

https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/juego-senala-la-respuesta-

correcta/

6. PRAGMÀTICA

6.1. INFERÈNCIES

https://www.youtube.com/watch?v=gA8QkHdcNYU

App Soy visual

6.2. EMOCIONS

App Autismo. Vamos a aprender emociones.

App Proyecto emociones

7. LECTOESCRIPTURA

https://www.youtube.com/watch?v=c2peYoOxNck

- Orientación Andújar (recursos per a treballar totes les àrees)

-Lenguaje-oral-escrito.blogspot.com (recull  d'activitats  online  per  a  treballar

paraules, discriminació auditiva i visual, activitats de lectoescriptura...).

-ptyalcantabria.wordpress (recursos per a treballar online)

- App Domino 

- App Sopa letras 

- App Tato palabras 

- App Dyseggxia

- App Leo con Alex

- App els sons, les paraules i les oracions( en castellà).

- App trabalenguas: per a jugar i divertirse( castellà)

6

https://www.youtube.com/watch?v=c2peYoOxNck
https://www.youtube.com/watch?v=gA8QkHdcNYU
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/juego-senala-la-respuesta-correcta/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/juego-senala-la-respuesta-correcta/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/secuencias-temporales/


C.P. SANT ONOFRE
Trafalgar, 36 .QUART DE POBLET

46930. VALENCIA

Tel./Fax.962566160
Codi del col·legi: 46003238

- JUEDULAND. jocs interactius de llengües, tots els nivells.

   http://jueduco.blogspot.com/p/jueduland.html

   8. ÀREA DE MATEMÀTIQUES

- App Jocs de lògica

- JUEDULAND. jocs interactius. Matemàtiques tots els nivells.

http://jueduco.blogspot.com/p/jueduland.html

- App Tetris

-  Jocs interactius. Matemàtiques tots els nivells.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas.

- Jocs interactius. Matemàtiques tots els nivells.

https://www.matesfacil.com/interactivos/

➢ TAMBÉ  PODEU CONSULTAR LES SEGÜENTS PÀGINES WEBS I BLOGS:

• Cuentacuentos (canal de youtube per escoltar contes, després podem fer

preguntes sobre ell...).

• Pictocuentos (contes amb pictogrames i activitats sobre el conte).

• Maestrosdeaudicionylenguaje.com d'Eugenia Romero (una gran quantitat

de material en format digital).

• Pictoaplicaciones

• Estefaniabrotons.com  (recull  d'activitats  online  per  a  treballar  els

diferents aspectes del llenguatge).

• El sonido de la hierba al crecer

• Siembra estrellas

• Arasaac

• Blog Burbuja del lenguaje

• Blog Aula PT
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I recorda…! Estratègies facilitadores del llenguatge

Partirem  dels  contextos  naturals  del  xiquet/a,  afavorint  un  aprenentatge

funcional i significatiu.2

Entre les principals estratègies de facilitació del llenguatge destaquem:

• Modificar i ajustar la parla. S'ha de realitzar una entonació més marcada, un

ritme  més  lent,  l'ús  de  pauses  i  emprar  oracions  gramaticalment  ben

elaborades, però estructuralment simples.

• Fer bones preguntes. Impedir que la conversa es pare, garantint i facilitant la

seua continuïtat. S'entén per bones preguntes aquelles que aconseguisquen

objectius com ara:

o Demostrar interés i crear expectació. Per exemple: “Què segueix?, i si…?,

i ara?

o Donar opcions per a decidir. Exemple: Vols ____o _____?

o Ampliar la ment. Exemple: Què està passant?, com funciona?

o Ampliar la curiositat. Exemple: Què?, qui?, com?

o  Han  d'evitar-se  aquelles  preguntes:   Que  atabalen  o  que  exigeixen.

Exemple: Què és això?;  Que contenen la resposta. Exemple: Vols xocolate

veritat?;  Que són tancades. Exemple: Estàs bé?

•  Sol·licitar  clarificacions.  Intentar  que  el  xiquet/a  revisen  les  seues

produccions o s'esforcen a aclarir-la.Exemple: Què has dit?

•  *Autorrepetir  enunciats.  Es  repeteix  l'enunciat  del  xiquet/a  mantenint  el

mateix referent. Exemple:

“Pren-te la sopa”, “Pren-te la sopa amb la cullera”.

2 Extret de :    
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplahubara/files/2020/03/audicion-y-lenguaje-material1925-
pdf.pdf
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•  Expansions.  Es  tracta  de  reformular  l'enunciat  del  xiquet/a  corregint  i/o

ampliant les estructures

morfosintàctiques. Exemple:

o Xiquet: “got xiquet”.

o Adult: “Sí, aqueix és el got del xiquet”.

• Imitar els  enunciats del  xiquet/a.  Es repeteixen exacta o parcialment les

seues  produccions  per  a  demostrar-li  que ho hem entés  i  volem continuar

conversant.

• Posar en dubte. Es tracta que prenga consciència de l'error, posant en dubte

el que acaba de dir, provocant d'aquesta manera l'autocorreció. Exemple:

o “De debò es diu *Capeducita *doja?

•  Donar  respostes  falses.  La  persona  adulta  utilitza  una  resposta  falsa  i

paradoxal amb una entonació exagerada, intentant que responga a la pregunta

plantejada. Exemple:

o Adult: De quin color és la llet?

o Xiquet: (No respon).

o Adult: Has dit blau?

•  Modelar.  L'adult  oferirà  el  model  perquè  el  xiquet/a  l'imite,  donant-li

l'oportunitat de repetir o respondre, sense requerir explícitament que ho faça.

•  Assenyalar  contrastos.  Repetim  l'enunciat  del  xiquet  oferint  les  dues

produccions, la del xiquet i la correcta. Exemple:

o Xiquet/a: “Em dol el cor”

o Adult: “Et dol el cor o el colze?
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•  Descriure.  Es  tracta  d'oferir-li  una  descripció  contínua  d'una  activitat

(bombardeig lingüístic), tal com fan, per exemple, els locutors de ràdio quan

narren un esdeveniment esportiu.

L'equip de Suport a la Inclusió del Ceip Sant Onofre
quedem a la vostra disposició.
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