
Gaudim de les aventures del Follet Oriol, descobrint els contes.

 
Òscar Sardà, El Follet Oriol

Objectius 
• Identificar les parts de les que es composa un conte. 

• Produir històries coherents i cohesionades basant-se en el model estructural dels contes
treballats. 

• Ampliar vocabulari. 

Descripció de la proposta 
S’estructura  la  programació  en  dos  parts:  la  primera  consisteix  en  descobrir  la  informació
externa dels contes: la portada (títol, tipus de lletres, autor, il·lustrador,...) i la contraportada
(resum del conte, editorial) amb ajuda dels contes seleccionats. La segona part consisteix en
descobrir  les  estructures  internes  amb  ajuda  d’internet  i  els  contes  seleccionats
(introducció/nus/desenllaç).  

En la primera part, l’externa, es durà a terme un joc relacionat amb la informació que ens dóna
el títol i la que ens proporciona la contraportada, amb l’objectiu de fer èmfasi en la importància
de llegir tant el títol com la contraportada per saber si pot ser del meu interès o no el llibre
seleccionat. En la segona part es descobrirà l’interior i les seves parts per tal d’estructurar i
entendre el conte. Per realitzar aquesta segona part primer els alumnes cercaran a internet
quines son les parts principals d’un conte, ho faran a la pàgina web que proporciona la mestra:
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/text_narratiu/text_narratiu3.htm 

Finalment es reflexionarà sobre la informació obtinguda en la part externa en contrast amb la
part interna. 

Tota la tasca es durà a terme mitjançant la descoberta, el diàleg, la posada en comú, la cerca a
internet, la identificació en els contes seleccionats. El conte és la culminació de la cerca 
iniciada. Els alumnes hauran de treballar en equip per poder donar resposta a les preguntes de 
la mestra. 

La proposta incorpora material pel professor i fitxes pels alumnes. La proposta del professor
està composta per dos parts: la descoberta de la informació externa d’un llibre i la relacionada
amb la informació interna del mateix. Per dur a terme el projecte es proposen 13 activitats, que
són flexibles, doncs partim sempre de les aportacions dels alumnes i els seus coneixements
previs. Dins algunes activitats hi ha la fitxa model que faran servir els alumnes per la recollida
de la informació. 
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La proposta pels alumnes són unes fitxes on anar apuntant la informació obtinguda, que es
poden fer en format paper o en word. 

El projecte finalitza amb la visita de l’autor que és un reclam pels alumnes. 

Aspectes didàctics i metodològics 

El alumnes treballen en grups de 5/6 alumnes. Cada grup treballa amb un ordinador i un conte
diferent (els contes han estan seleccionats per la mestra). 

Donat  que  les  activitats  són  de  recerca  és  important  que  els  alumnes  puguin  anar  fent
hipòtesis:  en  primer  lloc  relacionant  la  portada i  la  contra-portada  i  en  segon  lloc,  un  cop
treballat  el  conte,  valorar  si  la  informació  obtinguda  de  la  contra-portada  s’acosta  a  les
expectatives que s’havien creat. Es busca l’esperit crític i reflexiu dels alumnes. 

Els contes treballats es donaran al fons de la biblioteca,
 dedicats per l’autor. 

Recursos emprats 
• 4 contes de: Les aventures del Follet Oriol. (seran fons de biblioteca) 

• Un portàtil per grup. 

• Paper i llapis.  

• Les parts d’un conte: 
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/text_narratiu/text_narratiu3.htm 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada.
Utilitzar, per comprendre el text, l’estructura i el format del conte conjuntament amb estratègies
afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després. Aplicar estratègies de
cerca i  gestió  de la  informació  per  adquirir  coneixement  propi.  Escriure  textos  de tipologia
diversa  i  en  diferents  formats  i  suports  amb  adequació,  coherència,  cohesió  i  correcció
lingüística.

Es treballarà de manera reflexiva, participativa, constructiva i evocant la pròpia opinió personal,
acceptant les opinions de tots els membres del grup. Treballant de manera col·laborativa. 

Alumnat a qui s’adreça especialment.
L’activitat està pensada per que la duguin a terme els alumnes de 2n de primària, que estan
adquirint la comprensió lecto-escriptora i descobrint l’estructura dels textos. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn.
Els contes que es treballen permeten donar resposta a la cerca de resolució de conflictes entre
iguals/més grans, treballar la col·laboració, el lideratge, el consens d’opinió, l’acceptació de la
diversitat d’opinió. Per altra banda, i donat que l’il·lustrador assisteix al centre, es treballa l’art
plàstica. El fet  que els contes es centren en llocs naturals,  es pot treballar la part  de medi

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

2 de 3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://www.xtec.cat/centres/c5003238/escriptors/text_narratiu/text_narratiu3.htm


natural  i  social.  A l’àrea de música es pot incorporar creant una cançó relacionada amb el
conte. Es farà ús de les TIC per cercar, escriure i realitzar un power point per infantil.  

Documents adjunts. 
Material pel professor
Material pels alumnes. 

Autoria
Mar Castán Serentill. Funcionaria MALL. Mestra de l’escola Pere Vila de Barcelona.
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