
 

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A P5: Valoració dels alumnes per detectar possibles casos de risc. Maig del curs 2017-2018.  

  
RESULTATS DE LA PROVA SOBRE CONSCIÈNCIA FONOLÒGIA FETA A ALGUNS ALUMNES. 

Són alumnes en alguns casos del grup de parla d’educació especial i alumnes sobre els qui tenim dubtes destacats o no, en lectoescriptura.  

Grup-classe Alumnes als qui 
se’ls hi ha passat 
la prova. 

Resum dels resultats. Recomanacions per inici del curs 2018-
2019 en cada cas. 

P5A M.S. Tot i que coneix força l’alfabet, li costa 

encara segmentar en fonemes. Algun 

lalo d/r. 

Cal seguir la seva evolució amb atenció. 

Tenir en compte el test Bangor per a la 

detecció de dislèxia ( a partir dels 6 anys ) 

Lo. Poca velocitat, dificultats en pronunciar 

alguns fonemes ( s/g/ll/i ). 

Li costa identificar i confon força 

fonemes de l’alfabet. 

Tot i això, en la segmentació fonemica 

no mostra un resultat tan baix. 

Cal seguir la seva evolució amb atenció. 

Tenir en compte el test Bangor per a la 

detecció de dislèxia ( a partir dels 6 anys ) 

 

M.B. Dubtes en segmentació del plurals. La 

resta molt bé.  

--- 

Da.J. Molt inquiet i nerviós durant la prova.  NEN DE RISC. 
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Dificultat alta en evocació de paraules.  

Molta confusió i manca d’identificació 

correcta de lletres de l’alfabet. 

No pot segmentar els fonemes. 

Valorar si cal conèixer el CI de l’alumne amb 

una d’aquestes proves: 

- Raven 

- Toni2 (més ràpid) 

- Wnv (Weshler non verbal): cognició i 

memòria. 

Tenir en compte el test Bangor per a la 

detecció de dislèxia ( a partir dels 6 anys) 

 

N.P. Té dificultats en pronunciar 

correctament força fonemes. 

Té confusió en identificar algun so 

inicial i dificultats en la segmentació 

fonemica. 

Cal seguir la seva evolució amb atenció. 

Valorar si cal suport de logopèdia extern. 

Alhora si cal conèixer el CI de l’alumne amb 

una d’aquestes proves: 

- Raven 

- Toni2 (més ràpid) 

- Wnv (Weshler non verbal): cognició i 

memòria. 
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Tenir en compte el test Bangor per a la 

detecció de dislèxia ( a partir dels 6 anys ) 

 

Mx. G. Es cansa de seguida a cada activitat i 

només acaba la primera. Li costa 

evocar paraules. Té moltes dificultats 

per identificar els fonemes i les lletres, 

ho fa a través d’associacions molt 

globals. 

Rep suport del CREDA per la parla. 

NEN DE RISC. 

Conèixer el CI de l’alumne amb una 

d’aquestes proves: 

- Raven 

- Toni2 (més ràpid) 

- Wnv (Weshler non verbal): cognició i 

memòria. 

Un cop conegut aquest aspecte, tornar a 

valorar si calen altres proves en funció dels 

resultats. 

P5B P.G. Té certes dificultats en l’evocació de 

paraules i confusió en algunes lletres 

de l’alfabet que no ha aprés 

correctament. 

L’atenció és una mica irregular. 

--- 
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J.B. No, no hi era el dia de la prova  

A.V. Té importants dificultats en identificar 

els fonemes de forma oral i també les 
lletres de l’alfabet. No acabem les 
activitats ja que no les pot fer.  

Es cansa aviat. 

NEN DE RISC. 

Valorar si cal conèixer el CI de l’alumne amb 

una d’aquestes proves: 

- Raven 

- Toni2 (més ràpid) 

- Wnv (Weshler non verbal): cognició i 

memòria. 

Tenir en compte el test Bangor per a la 

detecció de dislèxia ( a partir dels 6 anys ) 

B.M. Encara que lentament, no mostra 

dificultats en la identificació fonèmica 

dels sons. Si en canvi té confusió en 

algunes lletres de l’alfabet que haurà 

d’anar aclarint. 

Repassar l’alfabet per agafar seguretat. 

Di.J. Mostra confusió en algunes lletres de 

l’alfabet que haurà d’anar aclarint. 

Repassar l’alfabet per agafar seguretat. 
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E.O. Reconeix correctament els sons de les 

paraules tant inicials com medials o 

finals així com la seva segmentació. 

Té en canvi, confusió i manca de 

seguretat en l’aprenentatge de les 

lletres de l’alfabet que haurà d’anar 

aclarint. 

Repassar l’alfabet per agafar seguretat. 

Le. Té dificultats destacables en l’evocació 

de paraules. 

La resta de la prova la realitza força 

correctament. Reconeix totes les lletres 

de l’alfabet. Rep suport de logopèdia 

GRECIL. 

Continuar suport de logopèdia. 

Víctor Tot i que coneix l’alfabet, té dificultats 

en la segmentació fonemica. 

Seguir la seva evolució. 
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ALUMNE: M.S. (P5A) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS CORRECTES RESPOSTES OBSERVACIONS 
1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

19/20 

 

Cubell/castell Llengua materna català. 

2 lalos 

d/r 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

20/26 QUADRE “qua”  

GÀBIA “ga” (amb ajuda “g”)  

CIRERA “ci” 

LILA “li” 

LLUNA “g” 

MITJÓ “mi” 

 

Li costa començar la 2a activitat, se sent 
insegur i triga inicialment. 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

47/60 NO IDENTIFICA: F, I, Z, Ç, NY 

CONFON: 

Q amb O 
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M amb N 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 4/8 ( 2 amb ajuda ) MAR: m/a/c 

COU: c/o 

GOTA: g/o/ta 

MOTOS: m/o/t/u 

FUSTES: fu/t/a 

MINA: m/i/na 
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ALUMNE: Lo. (P5A) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

19/20 No identifica: raïm,  Llengua materna alemany. 

Dubtes en 3 ocasions. Salta raïm. Li costa fer 

s/g/ll/i.  

Va a poc a poc. 

Cal treballar al logopeda: s / g / ll / i . 
2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

18/26 BANC: “f” 

DAU: “data” 

QUADRE: “u” 

VACA: “va” 

ZERO: “cero” 

SEMÀFOR: “c” 

GERRA: “sx” 

JAQUETA: “ia” 

 

 



 

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A P5: Valoració dels alumnes per detectar possibles casos de risc. Maig del curs 2017-2018.  

  

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

36/60 NO IDENTIFICA: F, E, J, Ç, X, 

 

CONFÓN: E-t, G-m, D-t, V-s, Z-n, 

NY-n, LL-l, Q-o, D-da, L-ll, J-i 

 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 4/8 m/a/l 

g/o/ta 

m/o/to 

f/u/z/ta/a 

 

 

 

ALUMNE: N.P. (P5A) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE PARAULES 
(amb imatges) 

17/20 NO IDENTIFICA: raïm, guants, gos 
(diu “got”). 

Llengua materna castellà. 
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 GORRA “gorro” 

CIRERES “ceresas” 

CASTANYA “ceba” 

CUBELL “cubo” 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

20/26 BANC “k” “m”, amb molta ajuda 
“b” 

TAP “a” 

DAU no la diu 

DIT “t” 

CUC “u” 

XOCOLATA “xu” 

LILA “i” amb ajuda “L” 

LLUNA “u” 

MITJÓ “i” amb ajuda “m” 
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3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

41/60 CONFON: 

D “da” 

R “m” 

F “j” 

G “ma” 

T “j” 

Z “zoc” 

Ç “k” 

NY “n” 

LL “doble ele” 

Q “o” 

 

Dubta amb la E 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 3/8 o/u 

go/ta 

 



 

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A P5: Valoració dels alumnes per detectar possibles casos de risc. Maig del curs 2017-2018.  

  

m/o/u 

f/a 

m/i/a 
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ALUMNE: Mx. G. (P5A) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

16/20 Maduixes: “pomes” 

Taula: “una cosa per deixar 
colors”...acaba dient...“aula”. 

No identifica: raïm, castanya. 

Llengua materna català. 

Va més aviat lent. S’atura en algunes targes. 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

4/26 En general respon amb la vocal 
de la paraula. 

Identifica els fonemes inicials a 
les paraules: ÀNEC, UN, TAP, 
CUC, CIRERA. 

A “dau” diu “igual que tap”. 

En algunes paraules repeteix la 
paraula sencera o una de 
semblant (ex: gàbia/àvia). 

A “vaca” respon “mu”. En 
aquest punt perd l’atenció i a 

No acabem aquesta activitat, l’esforç que li 
suposa el fa cansar-se aviat, també sembla 
tenir dificultats en la capacitat d’atenció i de 
concentració. 
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les poques paraules deixem 
aquesta activitat. 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

10/33 Associa les lletres o fonemes 
amb els noms de  nens/es de la 
classe, dels germans o el propi. 
Ex: N “Dan”, D  “Dan”. 

No acaba aquesta activitat ja que es mostra 
cansat i desatent. 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 0/8 Només respon a dues paraules: 

MAR: m/a/k 

OLI: lo/li 

No continuem ja que és prou difícil per ell. 
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ALUMNE: M.B. (P5A) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

20/20 Totes correctes  Llengua materna català. 

 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

26/26 Els identifica tots responen amb 
el fonema. 

 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

54/60 NO IDENTIFICA: X, NY 

CONFON: N “d” , Ç “k” 

 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 6/8 m/o/to/os 

f/us/tes 

Està distret i té ganes d’acabar. 
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ALUMNE: Da.J. (P5A) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

14/20 

Sense tenir  en 
compte l’ús de  
paraules que no 
diu correctament 
com pera, cubell i 
gos. 

NO IDENTIFICA: mitjons, cireres, 
raïm, castanya, taula, guants. 

 

PERA “poma” 

CUBELL “tubo” 

MADUIXES “una fresa” 

GOS “goso” 

LLIT “cama” 

FORQUILLA “tenedor” 

CADIRA “silla” 

Llengua materna castellà. 

 

En general, durant la prova no para quiet, 
agafa les targes de la taula que hi ha de la 1a 
activitat, empeny la taula, mossega la jaqueta. 
Està ansiós. 

Tot i això surt molt content de la prova dient 
que li ha agradat molt. 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

19/24 GÀBIA “ga” / “gui” 

GERRA “ge” 
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JAQUETA “ja” 

LLUNA “llu” 

RATOLÍ “ra” 

 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

21/60 NO IDENTIFICA: I, G, D (“meu 

nom”), X, NY, Z 

CONFON:  

U “o” “Uma” 

B “p” 

M “p” 

F “L” 

T “p” 

Z “h de Txeill” 

J “L” 
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V “baixa” 

Q “o” 

LL “doble l” 

 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 0/8 m/a/e 

o/o/l/e 

o/u 

m/u 

o/o 

mo/tos 

f/u/s (es cansa, amb ajuda i temps)  

mi/na 
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ALUMNE: Le. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

15/20 PLÀTAN: “patan” 

CUBELL: “cubo” 

RAÏM: “uvas” 

NO IDENTIFICA: mitjons, 
maduixes, cireres, castanya, 
cadira. 

Llengua materna castellà. 

 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

26/26 Totes correctes  

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

44/60 NO IDENTIFICA: F, G, NY, V 

CONFON: Ç “k”, Q “o”, LL “2 eles”  
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4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 6/8 m/a/k “marc” 

f/u/s/t/a/as 
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ALUMNE: P.G. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

16/20 NO IDENTIFICA: mitjons, cireres, 
raïm, castanya. 

Dubta amb “guants” però la diu. 

Llengua materna català. 

 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

26/26 EINA: no la vol dir 

XOCOLATA: “g” 

LLUNA: “ji” 

NYAP: “n” 

 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

45/60 NO IDENTIFICA: NY, X, LL 

CONFON: 

D amb e 

Ç “k amb pal” 

Q “p, o” 

Varia les respostes, inicialment confon alguns 
fonemes i després identifica alguns dels qui 
confonia o bé els canvia. 
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O amb p 

V “n” 

F “x”  

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 5/8 m/o/t/us 

f/u/s/t/as 

n/i/na (tot i l’ajuda la M la fa N) 
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ALUMNE: E.O. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

19/20 NO IDENTIFICA: raïm. 

 

Llengua materna ?. 

 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

26/26 “s”: z/c/s 

“g”: xocolata 

 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

43/60 NO IDENTIFICA: G, S, Z, J, NY 

CONFON: 

U amb o en una ocasió 

Ç amb k 

F amb p 

B amb p 
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LL “doble ele”  

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 8/8 Tot correcte 
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ALUMNE: B.M. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

20/20 S’encalla i dubta en alguna, 
necessita temps. 

Llengua materna ?. 

  

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

26/26 Totes bé.  

Dubta amb la R i amb la D. 

 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

49/60 NO IDENTIFICA: R, Q 

CONFON: 

R amb g 

G amb j 

S amb c 

X amb y 
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NY amb n 

LL amb l  

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 5/8 m/a/k 

o/u 

m/i/a 

 

En general, a totes les activitats triga una mica 
a trobar la resposta, però també triga a donar-
la, per tant, a evocar-la. 

 

 

 

 

ALUMNE: À.V. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

18/20 Cireres: “raïm” 

Castanya: “cebolla” 

Raïm: “ram” 

Llengua materna castellà. 
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Respon en castellà: cubo, fresa, 
cebolla (castanya), mesa. 

 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

6/26 Identifica les vocals i la “f” de 
forquilla.  

 

No acabem l’activitat, ja que mostra 
importants dificultats en identificar les 
consonants, respon amb vocal qualsevol “a”. 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

22/60 NO IDENTIFICA/CONFON: 

N amb g 

M “ma” 

R “ra” 

S “sa” 

D “die” 

F “e” 

E “l” 

B “bie” 
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C “i” 

G “e” 

P “po” 

T “tie“ 

J “jua” 

NY “c” 

LL “eles” 

Q “o” 

 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 0/8 a/ma 

o/i 

o/u 

me 

No l’activitat, ja que té dificultats importants. 
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ALUMNE: Ví. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE 
PARAULES (amb imatges) 

 

20/20 Maduixes: “fresas” 

Cireres: li costa, triga 

Forquilla: dubta 

Castanya: “cebolla” 

Llengua materna castellà. 

 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

 

24/26 EINA: “i” amb ajuda “e” 

UN: “o” 

 

 

Sembla que busqui un referent visual. En 
iniciar aquesta activitat, continua actuant com 
si estigués mirant targes tal i com ha fet en la 
primera activitat.  

En general respon amb fonemes.  

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

55/60 No reconeix: Z 

Confon: J/g, Q/s 

Té bona velocitat. 
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4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 4/8 m/a/r/k 

co/u (amb ajuda acaba dient 
c/o/u) 

g/o/ta 

m/o/to/os 
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ALUMNE: Di.J. (P5B) 
ACTIVITAT I VAREM RESULTATS 

CORRECTES 
RESPOSTES OBSERVACIONS 

1-EVOCACIÓ RÀPIDA DE PARAULES 
(amb imatges) 

 

17/20 NO IDENTIFICA: raïm, castanya. 

En castellà: cubo, calcetins, fresas, cerezas, 
perro, cama, tenedor, mesa. 

Llengua materna castellà. 

2-IDENTIFICACIÓ DELS FONEMES 
INICIALS (oral) 

23/26 CUC “u” 

XOCOLATA “ju” 

LLUNA “j” 

RATOLÍ “pronuncia “v” però intenta dir R 

 

En general les dificultats són per 
interferències amb el castellà. 

3-RECONÈIXER LLETRES DE 
L’ALFABET (lectura de lletres) 

43/60 NO IDENTIFICA: v, x 

CONFON: 

B “p” 

Z “n” 
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J “i” 

NY “m” 

LL “doble ele” 

Q “o” 

Ç “k” 

4-SEGMENTACIÓ FONÈMICA (oral) 6/8 m/a/g/a 

f/u/s/t/as 

 

 

 


