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MISSATGERIA 

  

      

A l’espai Aire hi ha un espai de missatgeria on disposen 
d’una capsa amb les fotos de tots els infants del grup, 
papers, pasta d’enganxar i retoladors per confeccionar els 
missatges. Se’ls presenta l’espai i decidim que a cada 
missatge hi ha d’haver la foto de l’infant a qui vull enviar 
el missatge (receptor) i al darrera la foto de l’infant que 
escriu el missatge (emissor). 

Amb aquesta proposta intentem crear un espai real i amb 
sentit perquè els infants s’iniciïn en el procés de 
descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit. 
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A l’assemblea informem que els adults a part d’utilitzar el llenguatge 
oral també utilitzem el llenguatge escrit per comunicar-nos els uns als 
altres. La missatgeria és un espai per enviar missatges als companys de 
l’Espai Terra però també poden escriure missatges als infants de l’Espai 
Foc i als adults de l’escola. 

El Lau escull a qui vol enviar el missatge, enganxa la foto, pensa què vol 
dir, dibuixa o escriu, enganxa la seva foto i col·loca el missatge a l’infant 
a qui li envia. 

 

 

L’Arlet decideix que a part d’enganxar la 
foto de la Nora escriure el seu nom. 
S’adona que està a sota de la imatge i el 
copia. 

 

 

Si l’ambient és ric en materials escrits, en 
interaccions i pràctiques de lectura i escriptura es 
desenvolupa de manera significativa la capacitat 

comunicativa en llengua escrita. Teberosky 
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Els infants es 
mostren molt 
il·lusionats en 

enviar missatges i 
en rebre’ls. Un cop 
han fet el missatge 

van corrents a 
avisar al receptor 

que té un 
missatge i que ell 

o ella és el que 
l’ha escrit. 

 

 

 

 

Cada infant 
decideix lliurement 
a qui vol enviar-lo 

i el contingut és 
lliure tot. El fet de 
tenir un company 
al davant fomenta 
que s’enriqueixen i 
sovint parlen sobre 

el que fan o a qui 
l’enviaran. 
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