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Apostem per la innovació
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Ludilletres és un programa de 
lectoescriptura creativa l’objectiu del qual 
és el desenvolupament neurològic dels 
nens de 3 a 5 anys. El procés 
d’ensenyament-aprenentatge de la 
lectoescriptura a Ludilletres es duu a 
terme posant especial atenció en el 
desenvolupament de la creativitat i a 
través d’activitats manipulatives.

ludilletres

Actualment, el Ludilletres s’està treballant  a Infantil, concretament a P3 i P4, i i 
s’implementarà a P5 durant el curs 18-19 .
El programa Ludilletres neix al Col·legi Montserrat, pioner en innovació educativa.
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Ludilletres valora el llenguatge com 
un instrument de comunicació oral 
i escrit, de representació i 
comprensió de la realitat, de 
construcció del coneixement i 
d’autoregulació del pensament, les 
emocions i la conducta.
Ludilletres engloba l’expressió oral, 
la lectura i l’escriptura, i alhora 
potencia les habilitats de l’escolta.

ludilletres
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Ludilletres treballa a partir de les 
Intel·ligències Múltiples (I.M.) amb 
l’objectiu d’estimular totes les 
estratègies i destreses mitjançant 
el joc.

El joc és el recurs educatiu per 
excel·lència i és la base de 
l’aprenentatge.

ludilletres



Sant Ramon de Penyafort             ludilletres

com aprenem a llegir i a 

escriure amb ?
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Passem els bits
 i el ludicontes

A Infantil treballem a partir de diferents activitats: contes i Ludicontes, poemes 
recitats en veu alta, exposicions breus de companys, rimes, cançons, endevinalles, 
embarbussaments,...

Per a treballar aquest tipus d’estratègies és important la biblioteca d’aula.
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Ludilletres potencia el 
desenvolupament de les 
habilitats grafomotrius: 
destresa de les mans i 
destresa dels dits.

Planteja activitats que 
permeten desenvolupar la 
capacitat d’expressió corporal 
i grafoplàstica dels alumnes
(retallar amb tisores, picar 
amb punxó,dibuix dirigit, 
paper i cola...)
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Com aprenem a escriure?
A Ludilletres primer es treballen els traços de preescriptura. Tots 
tenen un nom divertit. Es presenten de manera lúdica, amb cançons i 
primer es treballen en gran format ( paper embalar, pantalla digital...)
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A Ludilletres s’introdueix simultàniament la lletra cursiva o lligada a 
partir del traç de la preescriptura que escrivim dins d’una pauta.
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A Ludilletres els 

alumnes coneixen el 

grafema de cada lletra 

associant-lo a un gest

 ( ludigest)
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 Ludilletres busca que els alumnes 
col·laborin, desenvolupin hàbits de treball 
en equip i intervinguin autònomament en el 
seu procés d’aprenentatge.
També promou habilitats de pensament 
que permeten als nens i a les nenes 
entendre més bé i decidir de manera lliure i 
adequada.
Planteja estratègies que potencien 
l’estimulació de processos neuronals i la 
prevenció de dificultats

https://www.youtube.com/watch?v=ml04byO44WU

https://www.youtube.com/watch?v=ml04byO44WU

