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L’hora del conte (2) 

 
 
 
 
Objectius 
 

• Donar a conèixer el món de la literatura i la fantasia. 
• Ser capaç d’explicar al grup, ordenadament, una història, un conte. 
• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua. 
• Facilitar recursos per fer una exposició� oral per als altres: conte, imatges, 

titelles, presentació… 
• Fomentar la lectura i gaudir-ne en un context significatiu. 
• Afavorir l’autoestima i la responsabilitat. 

 
Descripció de la proposta 
  
L’oralitat és un aspecte imprescindible en la vida dels infants. Els contes, les cançons, 
les endevinalles són estratègies que donen oportunitat a la repetició, a imitar i a 
reproduir models lingüístics en situació lúdica d’aprenentatge. D’aquesta manera fem 
créixer l’oralitat del conte popular cap al coneixement de diversitat de contes aportats 
pels protagonistes que són els nostres nens i nenes. Es tracta d’una activitat que 
consisteix que un alumne explica setmanalment un conte als seus companys. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Primer curs:  
 
És un moment clau del procés de la lectura. Els nens es preparen la lectura d’un conte 
a casa per llegir-lo a l’aula. Requereix un temps de preparació i d’assaig. El llibre pot 
ser curt, o llarg, dependrà de cada nen o nena, però la lectura haurà de tenir cura de 
l’entonació, les exclamacions i les pauses. 
 
El recull té un procés al llarg del curs. Es comença amb suport dibuix, però detallant 
idees centrals o personatges concrets i s’acompanya d’una explicació amb una frase 
de la idea principal del conte. A mesura que avança el curs, es va demanant més 
aportació escrita, però continuant amb el suport del dibuix per aquells infants que 
encara no estan segurs amb el llenguatge escrit.   
  
Segon curs: 
 
En aquest curs es torna a fer èmfasi en l’exposició oral. La intenció és que gaudeixin 
de l’emoció d’explicar i d’escoltar una història narrada per ells mateixos, i a la vegada 
vagin adquirint seguretat en l’expressió oral.  
 
El conte que s’han de preparar pot ser inventat, conegut, que els agradi, que l’hagin 
llegit i que el vulguin explicar. El porten preparat de casa en una cartolina doblegada 
en tres parts, com un tríptic, que nosaltres els facilitem. A cadascuna de les parts hi 
enganxaran imatges: dibuixos, dibuixos amagats en pestanyes, o petits objectes que  
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els siguin clau per seguir l'ordre del conte. El ”començament”, “què  passa”, ”com 
s'acaba”. Aquest suport gràfic serà el referent perquè el nen/a faci l’explicació. Els 
nens enregistren en una graella els noms i els títols dels contes. 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  

• Producció de textos orals memoritzats (cançons, poemes, dramatitzacions) i de 
producció pròpia (exposicions, explicacions) adaptant l’entonació, el to de veu o 
el gest a la situació comunicativa i amb la utilització� de la comunicació� 
audiovisual sempre que l’activitat ho requereixi. 

• Interès a expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.  
• Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir 

informació i per aprendre. 
• Interès i respecte per les intervencions dels altres. 
• Valoració del progrés del dia a dia en escriptura. Opinió ajustada de les seves 

capacitats. 
• Lectura en veu alta, tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l’entonació 

perquè tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el ritme a cada tipus de text. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Nens i nenes de primer i segon curs d’educació primària. Adrecem l’activitat a tots els 
alumnes de cada nivell, tenint present que demanarem a cada un d'ells segons la seva 
evolució. Hi ha nenes i nens que aquesta activitat la preparen a l’aula d'acollida, amb 
alguna mestra del nivell o amb la mestra d’educació especial. 
 
Documents adjunts 

 
Material de treball per a l’alumnat: 

• Carta que se’n va a casa (1r) 
• Fitxes (1r) 
• Carta a les famílies (2n) 
• Esquema previ (2n) 

 
Autoria 
 
Equip de mestres del Cicle Inicial de l’Escola Fructuós Gelabert de Barcelona.  


