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Resum 

 

La flor de les lletres és un joc dirigit a nens d'Educació Infantil i Educació Especial, 

especialitats educatives molt lligades per les seves característiques de treball i metodologies, 

en les quals de forma perceptiva poden treballar vocabulari sota una perspectiva semàntica i 

pragmàtica. Si aquestes metodologies les acompanyem i recolzem amb Noves Tecnologies, la 

nostra feina serà més gratificant i fluida, ja que amb aquest suport guanyem en motivació, 

aspecte sempre beneficiós en el camp de l'educació, sense oblidar els avantatges que aquesta 

eina ens aporta en la feina amb els nens d'Educació Especial.  

Es tracta d'un joc per a facilitar la memorització de l'abecedari i els fonemes així com 

l'aprenentatge de lectoescriptura per a alumnes d'infantil i alumnes amb problemes de 

trastorn generalitzat del desenvolupament. 

Serveix per a l'aprenentatge i reforç del procés lectoescriptor. Conté cinc pàgines amb 

activitats interactives amb el fonema en minúscula i altres cinc en majúscula amb cadascuna 

de les lletres que componen l'abecedari espanyol. Aquestes tasques van complicant-se en 

dificultat de forma progressiva. 

  

 

 

 

 

@salomerecio 
Destinatarios: Educación Especial y Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

Premiado con el 1er premio en el Certamen Internacional Educared 2012 

en la modalidad B y presentado en el VI Congreso Nacional de 

Dificultades Específicas de Aprendizaje. Tecnoneet 2012. Descarga del 

juego: Aquí 

 

http://etapainfantil.blogspot.com.es/2012/05/la-flor-de-las-letras.html?showComment=1368879102937#c6999213089099414581
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Objectius  

 

• Reforçar les competències lectores, fonamentalment la comprensió lectora, a més de 

l'exactitud i la velocitat. 

 

• Propiciar l'interès i el gust per la lectura. 

 

• Reforçar el procés lectoescriptor, especialment en l'alumnat que acaba d'adquirir la 

mecànica lectora i/o presenta dificultats. 

 

• Enriquir i ampliar el vocabulari.  

 

• Discriminar auditivament els fonemes i visualment les seves grafies. 

 

• Motivar a l'alumnat a través d'activitats que li resultin atractives, amb un elevat component 

visual, amb possibilitat d'interacció, un enfocament lúdic i una evident intencionalitat 

educativa. 

 

• Desenvolupar les capacitats d'atenció i percepció visual, tals com diferenciar, comparar, 

localitzar, seleccionar, identificar i mantenir el contacte visual.  

 

• Activar processos mentals que posen en relació els estímuls rebuts (reconeixement i 

discriminació) i la interpretació dels mateixos. 

 

• Desenvolupar l'orientació espaial i la coordinació visomotora a través del maneig del ratolí i 

del teclat (pulsació sobre objectes, arrossegament i col•locació, pulsació de les tecles del 

teclat).  

 

• Ajudar als nens d'Infantil i amb necessitats d'aprenentatge en el coneixement de lletres. 

 

• Utilitzar els recursos informàtics per a l'aprenentatge. 

 

• Col•laborar perquè els nens aconsegueixin autonomia en l'ús de les TIC. 

 

• Familiaritzar-se amb l'ús de la PDI i l'ordinador. 

 

• Treballar les competències bàsiques amb ajuda del joc. 

Orientacions metodològiques  
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Estem davant un joc d’utilització senzilla. Es tracta d'un arxiu exe que funciona amb un doble 

clic sobre la icona de la flor. Un vegada descarregat, l'arxiu es guardarà a l'ordinador i es 

podrà utilitzar des d'aquest mateix terminal, o dur a qualsevol altre ordinador per a utilitzar-

lo quan es desitgi. 

 

La navegació pel joc és molt senzilla. Quan s'obre el joc, ho fa directament en una pàgina on 

s'explica la forma de jugar, les diferents activitats que hi ha al joc, les accions que s'activen a 

cadascuna de les icones i de quina forma es navega en el joc.  

 

 

 

 

  A més, a la part inferior d'aquesta pàgina ens trobem dues flors amb les lletres de 

l'abecedari, les de l'esquerra escrites en majúscula i les de la dreta en minúscula. Punxant 

sobre elles, ens traslladarem a una pàgina amb aquesta mateixa flor, però en una grandària 

major, que és la pàgina principal del joc, ja que des d'allí es pot accedir a totes les lletres 

punxant sobre elles, i als seus 5 jocs. 

 

Per als nens amb problemes de lectura, per si juguen sols, hi ha un enregistrament realitzat 

(per una nena de 6 anys) que va llegint totes aquestes indicacions del joc. Pel que no hi ha 

necessitat que l'adult hagi d'estar pendent del nen en tot moment, ja que està elaborat per a 

facilitar el joc del nen, sense haver de dependre de l'adult.  
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Desenvolupament del joc 

 

El joc té 5 activitats de cada lletra en minúscula i moltes altres amb totes les lletres en 

majúscula, respectant així les metodologies o edats en què s'estigui utilitzant el joc.  

 

Aquests jocs van augmentant la seva dificultat, tant des del punt de vista de maneig de l'eina 

TIC que s'estigui utilitzant per a jugar (ordinador o PDI), com del nivell de dificultat de 

l'activitat. 

 

 El primer joc, consisteix en la discriminació del fonema. Es tracta de buscar el fonema 

que s'indica i per a això, el què han de fer els nens és punxar sobre ell. Si l'elecció és 

correcta s'escolta el nom del fonema, si no ho és, la lletra desapareix del panell de 

joc. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 En el segon joc, el nen ha de buscar paraules que comencen per aquesta lletra i en 

aquest cas, es dóna un pas endavant, ja que cal punxar i arrossegar aquesta paraula 

cap al rectangle central. Igual que en el joc anterior, hi ha una resposta auditiva que 

ajuda sobretot als nens d'educació especial a la seva interactuación. 
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 Les dues pàgines següents plantegen el mateix exercici, però amb vocabulari diferent. 

El nen ha d'anar punxant, en cadascun dels tres casos que se li ofereixen, sobre les 

lletres que hi ha sota cada dibuix, fins que el nom de l'objecte que hi ha sobre elles es 

formi de manera automàtica. Una vegada que s'han ordenat aquestes lletres, el nen 

ha de punxar sobre una fletxeta perquè es desplegui el menú d'elecció entre tres 

paraules, i haurà de triar la correcta fixant-se per a això en la què va quedar escrita 

anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l'últim joc, el nen haurà de llegir les 6 paraules que trobarà a la part inferior del joc i 

punxar sobre ella per a arrossega-la i dur-la fins a l'interior del rectangle que hi ha 

sota el dibuix d'aquest objecte. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A totes i cadascuna de les pàgines del joc, hi ha un suport auditiu, que indica el que s'ha de 

fer per jugar. També hi ha una resposta de moviment i audició positiva o negativa segons sigui 

la resposta de l'alumne, que serveix d'avaluació del joc. 

 

Com es pot observar, la metodologia utilitzada en l'elaboració del joc interactiu, afavoreix 

l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, i al seu torn, perfecciona la mesura en què avança la 

competència lectoescriptora.  
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L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, ha d'encaminar-se al gaudi, així formarem alumnes 

motivats en el desenvolupament de les estratègies necessàries per ser bons lectors i 

comunicadors, és a dir, persones aptes per portar a terme qualsevol estudi, tasca, viatge, 

treball o projecte vital.  
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