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Resum

El conegut conte del cargol que vol anar a buscar d'on surt el Sol i agafa un mal de panxa. 

Diferents animals intentaran ajudar-lo i tot acabarà amb el cargol curat i un piló d'animals rient.

Idees per treballar el text

El conte forma part de la  mà que el programa va fer col·laborant amb l'escola d'autistes "El 
carrilet" per aquest motiu té una presentació plana, amb pla fix, on no es perd de vista el decurs 
de la història.

El conte acostuma a ser molt ben rebut i s'aprèn molt ràpid gràcies a la cantarella i la cançoneta 
que acompanya la versió més tradicional. 

L'encadenament ajuda molt els més petits i és ben rebut pels de cicle inicial quan se'ls demana 
que vegin el conte i vagin narrant ells sols. 

Pot treballar-se de manera que es vagin afegint animals intercalats entre els que ja surten fins fer 
una currua molt llarga. 

Idees per treballar la il·lustració

El fet que l'acció d'il·lustrar no es perdi de vista i que els personatges siguin acumulatius ajuda a 
la comprensió visual del conte. 

Provar a ordenar animals pel seu tamany real és molt bon exercici d'investigació i dóna moltes 
sorpreses. 

Retallar amb les mans ajuda a descobrir el sentit de les fibres en el paper i com hi ha direccions 
que el faciliten i d'altres que ho posen molt dificil. 

Altres recursos

Explicar el joc "Arrencar cebes" i fer equips per jugar-hi. 

Repartir la classe en dos equips ja és un bon exercici i explicar i respectar les normes també. 

La fàcil comprensió d'aquest conte fa que pugui ser dels primers a fer quan aprenen a escriure.

Podeu veure el treball que van fer els alumnes de l'Escola Rocafonda al següent enllaç

El cargol a Rocafonda

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/77
http://issuu.com/maymeri8/docs/el_cargol_a_rocafonda


A l'enllaç  Dramatització de contes    trobareu un interessant article de Ma Antònia Canals i 

Mònica Muxach sobre dramatització de contes.

Un altre recurs que pot ajudar a descodificar a alumnes amb dificultats però també a investigar 

sobre codis a alumnes d'aula ordinària és la versió del conte a  l'enllaç 

http://www.xtec.es/escpi/alumnes/alumconte.htm

Conte per enllaçar 

Tots els de la mateixa "mà" a la web de programa http://www.unamadecontes.cat tenen les 

mateixes característiques en la il·lustració.

Altres contes d'animalons petits com: 

L'erugueta goluda   Carle, Eric   Ed Kòkinos        

Explica la història d'una cuca molt petita que tenia 

molta gana. El conte està perforat de manera que la 

cuqueta va passant fruites i menjant fins que es 

converteix en papallona.
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