Mètode
contrastat a
set escoles
durant
tres anys

Programació anual
Comprèn tot el currículum de llengua de Primària
Metodologia inclusiva amb els diferents estils
d’aprenentatge i les dificultats amb la llengua escrita

PictoEscriptura
Aprendre a escriure
des del dibuix i la creativitat

1r – 2n

3r – 4t

Àlbum il·lustrat

Conte

5è – 6è
Diari de viatge
Diari informatiu

Avaluació
competències lingüístiques

Avaluació
competències lingüístiques

Avaluació
competències lingüístiques

Lectura dramatitzada
d’àlbum il·lustrat

Exercicis de llengua,
comprensió lectora
i producció textual

Exercicis de llengua,
comprensió lectora
i producció textual

Escalfament en grup:

Escalfament en grup:

Exercicis de llengua,
comprensió lectora i
producció textual a partir
de l’àlbum il·lustrat

•
•
•
•

Tècniques d’escriptura
E.P.V. (*)
Joc
Treball col·laboratiu

Reforç de l’aprenentatge
mitjançant el joc teatral

Creació i escriptura
col·lectiva

Creació col·lectiva
i publicació d’un
àlbum il·lustrat

Creació, maquetació i
publicació d’un conte
amb inici col·lectiu
i final individual

*Estratègies de Pensament Visual

•
•
•
•

Tècniques d’escriptura
E.P.V. (*)
Joc
Treball col·laboratiu

Documentació i elaboració
de mapes conceptuals

Creació, maquetació
i publicació d’un:
• Diari de viatge (individual)
• Diari informatiu (en equip,
aportacions individuals)

JOCS DE LLENGUA: Itinerari personalitzat de les competències lingüístiques

Programació de PictoEscriptura

Objectius
Alumne
Itinerari personalitzat de treball de llengua
Tècniques d’escriptura
Alfabetització visual
Treball en equip (comunitat d’escriptors i lectors)
Creació i publicació d’un text significatiu:
Motivació interna per a la creació
i l’expressió escrita
Consciència de l’autoria
Reforç de l’autoestima
Reflexió sobre el procés personal d’aprenentatge

Mestre
Acompanya un procés d’aprenentatge creatiu
i autònom per part de l’alumne
S’implica creativament a l’aula
Aplica estratègies de pensament visual per
ensenyar a escriure
Treballa tècniques d’escriptura mitjançant jocs
i exercicis en format multimodal
Escriu a l’aula (modelatge)
Rep suggeriments d’un editor professional
Genera exercicis de llengua a partir dels texts
creats amb el grup
Disposa de dades sobre l’evolució de l’alumne

Escola
Formació a mestres
Assessorament a l’equip directiu
Metodologia transversal als 3 cicles de Primària
Biblioteca dels textos creats pels alumnes
Dinàmiques lector-escriptor entre cursos
Millora vincle família-escola

Plataforma digital
L'escola té accés a:

Vídeos i tutorials
Programació de PictoEscriptura i guia detallada
de cada sessió
Material per a l’alumne en format multimodal
Eina de creació, maquetació i publicació de textos
en diversos formats (àlbum il·lustrat, conte, diari...)
Informació individual i grupal sobre el progrés en
llengua i escriptura
Xat amb el grup aula
Biblioteca de l’escola
Recursos de lectura “VoxPrima recomana”
Servei d’edició i correcció professional dels textos
que produeixen els mestres
Servei de suport i atenció al mestre

A més s’ofereixen altres serveis com tallers amb
il·lustradors i escriptors, impressió de les publicacions dels alumnes fora de l'escola, etc.
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