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Sovint, a les classes de parvulari i cicle inicial hi trobem penjades làmines dÊabecedari o làmines
de sons. El material els Murris ha buscat un criteri per ajudar els docents a decidir quines penjar.
Les unes i les altres ens donen informacions diferents i complementàries. Les làmines de sons orien-
ten els alumnes sobre les relacions fonogràfiques i les làmines dÊabecedari els ensenyen el nom de
les lletres i lÊordre alfabètic. La decisió de penjar les unes o les altres ha dÊestar dÊacord amb el
moment del procés dÊaprenentatge de la lectoescriptura en què es troben els alumnes. 

En el quadre següent sÊha fet una llista de les informacions que donen les làmines, i també la seva
adequació als cursos dÊEducació Infantil i primer cicle de Primària. SÊha de tenir en compte que
és un esquema orientatiu i que cada centre escolar el pot adaptar al procés dÊaprenentatge de la
lectoescriptura dels seus alumnes.

P3 L¤MINES DÊABECEDARI
• Permet visualitzar totes les lletres.
• Permet copiar les lletres.

P4

L¤MINES DÊABECEDARI
• Permet visualitzar totes les lletres.
• Permet copiar les lletres.
• Permet aprendre el nom de les lletres.

L¤MINES DELS SONS
VOC¤LICS

• La imatge facilita recordar el so.
• Mostra les grafies que corresponen a cada so

vocàlic.
• Permet iniciar l'observació de lÊarbitrarietat

ortogràfica.
• Facilita la discriminació de sons.

P5 L¤MINES DE SONS 

• La imatge facilita recordar el so.
• Mostra les grafies que corresponen a cada so.
• Facilita la discriminació de sons.
• Permet sensibilitzar els alumnes en lÊarbitrarietat

ortogràfica.

1r L¤MINES DE SONS 

• La imatge facilita recordar el so.
• Mostra les grafies que corresponen al so.
• Facilita la discriminació de sons.
• Facilita lÊortografia.

2n

L¤MINES DÊABECEDARI

• El nom de la imatge de la làmina comença amb
la lletra indicada a la mateixa làmina. 

• Permet aprendre el nom de la lletra.
• Mostra lÂordre alfabètic.

L¤MINES DE SONS 

• La imatge facilita recordar el so.
• Mostra les grafies que corresponen al so.
• Facilita la discriminació de sons.
• Facilita lÊortografia.
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Per a segon curs, que és quan sÊhan de tenir penjades les dues sèries de làmines, hi ha làmines
de lletres de mida Din A5 que van molt bé per visualitzar lÊordre alfabètic.

Com penjar les làmines de sons?

Les làmines de sons estan pensades perquè sÊhi pugui treballar de manera còmoda i activa, tal com
sÊexplica a les propostes dels exercicis del material de lectoescriptura Els Murris. Per això, sÊha bus-
cat una manera estratègica de penjar-les.

Els sons tenen relacions de proximitat: alguns tenen el punt dÊarticulació semblant, dÊaltres la forma,
i també hi ha sons sords i sonors. Tot això fa que molts infants confonguin alguns sons quan par-
len o tinguin dificultats en la relació so-grafia quan llegeixen o escriuen. El material Els Murris ha
tingut en compte aquestes dificultats i per això tot sovint fa referència a les làmines. 

Es parteix de la classificació fonològica d'Alarcos Llorach, que el material Els Murris ha adaptat a
les necessitats didàctiques de lÊaprenentatge de la lectoescriptura.

Els sons vocàlics tenen una funció diferent que els consonàntics, i els alumnes hauran de distingir
els uns i els altres. Per aquest motiu es proposa penjar clarament separades les làmines de les vo-
cals de les de les consonants.

Els sons de les vocals tenen una clara posició bucal, fàcil dÊimitar pels alumnes. Si a la imitació hi
afegim els gestos dÊen Ral (relacionats amb el conte Quines Festes!) seran més fàcils de recordar.

Els sons [i], [u] i [a] no tenen gairebé dificultat. Amb els sons [ò] i [ó], [è] i [é] hi ha la dificultat
de lÊarbitrarietat en la lectura; el fet d'estar de costat ajudarà els alumnes a discriminar-los. 

El so de la vocal neutra és arbitrari tant en la lectura com en lÊescriptura; és la relació més difícil
per als alumnes dÊaquelles zones geogràfiques que el pronuncien. Com a contrapartida, fa més
fàcil el reconeixement de la síl.laba tònica. 

Pel que fa a les consonants sÊhan classificat de manera que els sons que creen confusions (degut
a un problema de parla o de relació fonogràfica) estiguin relativament a prop. 

[i]

[ò]

[è]

[u]

[ó]

[é]

[a]

[e]
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Si posem la majoria de confusions de parla en l'esquema de les consonants, veurem que habi-
tualment els canvis afecten només un eix, a vegades el vertical, a vegades l'horitzontal. Vegem-ne
alguns exemples.

Alguns canvis en l'eix vertical:

[t] � [k] diu talla en comptes de calla
[g] � [b] diu gomber en comptes de bomber
[ ʃ ] � [s] diu xí en comptes de sí

Alguns canvis en l'eix horitzontal:

[m] � [b] diu mine en comptes de vine
[t] � [s] diu tí en comptes de sí
[p] � [f] diu poc en comptes de foc
[s] � [z] diu cassa en comptes de casa

La majoria de les relacions fonogràfiques que ofereixen dificultats (sobretot en lÊescriptura) es troben
a lÊeix horitzontal, fet que permet treballar lÊortografia amb comoditat. Vegem-ne alguns exemples:

[s] �� [z] al mig de vocals sÊescriu „s‰ o „ss‰ segons el so. 

[g] �� [ʒ] segons la vocal del darrere sÊescriu „g‰ o „gu‰
per al so [g] i „g‰ o „j‰ per al so [ʒ].

[r] �� [rr] al mig de vocals sÊescriu „r‰ o „rr‰ segons el so.

En l'estructura que proposem, els sons estan classificats en tres files i 8 columnes de la següent manera:

Els alumnes no han pas de saber si són oclusives o fricatives, sordes o sonores, etc. Amb les làmines
penjades dÊaquesta manera es tenen de costat, a la mateixa columna o a la mateixa fila, els sons que
poden oferir alguna dificultat, i així, els docents i els alumnes els podran localitzar i assenyalar amb
facilitat.

sordes sonores sordes sonores sonores sonores sonores sonores

[p] [b] [f] [m] Llavis

[t] [d] [s] [z] [n] [l] [r] [rr] Punta de la llengua

[k]

oclusives fricatives nasals laterals vibrants

[g] [ ʃ ] [ʒ] [ɲ] [ʎ] Part de dalt o de
darrere de la llengua
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