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Proposta 1: Llegir i inventar contesa partir d’anàlisi del seu tema i de 
la seva estructura 
 
Textos : Fava favera. El llenyataire honrat. El petit avet. El bosc 
màgic 
 
Analitzant el tema i l’estructura.  
 
Per fer-ho parlarem dels personatges, del lloc on viuen, de quan 
passa la història. Analitzarem la situació inicial, els problemes que 
sorgeixen i com els van solucionant els personatges. Això ho farem 
amb la intenció d’arribar a l’esquelet del conte. I demanarem als 
alumnes que ens el diguin. 
 
Per exemple: si analitzem el conte “Fava favera” ens pot quedar 
aquesta estructura o una de semblant a aquesta:  
 

• Personatges: nen que no pensa massa, amics tramposos, Sant 
Pere (pot ser un mag). 

• Lloc i temps: viu en un poble, temps llunyà. 
• Problema: ven una vaca i li paguen molt poc (unes faves). 
• Passos per solucionar el problema: el que semblava de poc 

valor és màgic, les faves li serveixen per arribar a Sant Pere i 
obtenir un regal meravellós. 

• El problema continua: ell deixa el regal a un amics. Aquests 
descobreixen que allò és màgic i es queden el regal. 

• Passos per solucionar el problema: el mag, Sant Pere, li dóna 
un altre regal. 

• El problema continua: deixa el regal als amics. I se’l queden. 
• El problema se soluciona: el mag li dóna un tercer regal que 

serveix per castigar els amics tramposos i retorna els regals al 
nen. 

 
En canvi si agaféssim El llenyataire honrat. Ens podria quedar 
aquesta estructura: 
 

• Personatges: home, sirena (personatge màgic) 
• Lloc: un camí al mig del bosc, a prop hi ha un llac. 
• Problema:un home va per un camí i perd l’estri que li serveix 

per fer feina: destral (pot ser un altre estri). 
• Passos per solucionar el problema: el mag  li dóna un estri, més 

valuós, però que no li serveix per a la feina i no el vol. 
• El problema continua, passos per solucionar-lo: el mag li torna 

a donar un estri més valuós que no li serveix per a la feina i no 
el vol 



• El problema continua, passos per solucionar-lo: el mag li dóna 
el que ha perdut i el premia. Perquè no ha estat avariciós 
donant-li també les altres coses.  

• S’ha solucionat el problema. 
 
I si agaféssim El petit avet  i el despulléssim del personatge per crear 
més lliurement, l’estructura podria ser així: 
 

• Personatge: es pot triar entre: animal, nen, planta. També hi 
ha un mag. 

• Lloc: es pot triar: jardí, bosc ,casa, poble.  
• Problema: el personatge no està content amb ell mateix i vol 

canviar i ser com un altre. 
• Solucions: el desig es concedeix i canvia, però ni li agrada 

tampoc com és ara i desitja ser un altre. 
• Se li concedeix el nou desig, però tampoc li grada el canvi, 

desitja ser una altra cosa. 
• Situació final: fins que al final desitja tornar a ser com era 

abans, ho aconsegueix i està content. 
 
Inventar contes oralment partint de temes i estructures 
donades 
 
Podem aprofitar les estructures analitzades en els contes anteriors i, 
a partir d’aquestes, inventar un conte diferent, però també les poden 
inventar els i les mestres o bé fer que n’inventin els mateixos 
alumnes. 
 
Aquest pot ser un possible exemple d’estructures creades pels 
mestres: 
 

• Uns personatges: una colla de nens i nenes que normalment es 
troben per jugar a la plaça 

• Lloc i temps: Viuen en un poble petit, en el temps actual. 
• Problema: troben un gos ferit. 
• Explica quins passos fan per curar al gos, per tornar-lo al seu 

amo. 
• Com acaba la història del gos. 

 
Una alternativa possible seria aquesta: 

• Uns personatges: un nen, una nena i els seus pares, una 
balena. 

• Lloc: Una platja. Temps: actual. 
• Problema: Una balena arriba a una platja i es queda varada, la 

família ho veu. 
• Quins passos fan per tornar la balena a l’aigua, poden fer-ho? 
• Com acaba la història? 
• Què pensen els nens de la història que han viscut?. 



• Què van explicar després a l’escola o als avis. 
 
Un cop triat el tema i l’estructura 
Es demanarà als alumnes que desenvolupin el conte i que l’ expliquin 
oralment.  
 
Escriure un dels contes que s’han inventat oralment 
Deixarem que l’escriguin a la classe per parelles o bé individualment. 
 
Com que escriuen una història que ja ha estat explicada i 
estructurada oralment 
Els costarà menys seguir el fil narratiu i en el moment d’escriure es 
podran fixar més en el vocabulari que utilitzen, en la composició de 
les frases, en la persona gramatical que s’utilitza, en els temps 
verbals correctes i en els connectors que cohesionen el text.  
 
Els mestres aniran corregint aquests aspectes a mida que van 
escrivint el conte.  
Després els acabaran de corregir  i els passaran en net. 
 
Finalment, llegiran els contes inventats als altres nens i nenes 
de la classe 
També es poden llegir a d’altres classes de l’escola, enregistrar per 
un programa de contes per a l’emissora de ràdio de l’escola, publicar-
los al bloc de l’escola i adjuntar un arxiu àudio amb la lectura 
expressiva del text,..... 
 
 
 



 

Proposta 2: Inventar contes a partir d’un títol 
 
 
Llegir contes sense dir el títol 
 
Contes: La serp blanca, El rossinyol i la muntanya màgica 
 
Analitzem el conte parlant del tema, dels personatges, del fil narratiu, 
demanem els nens i nenes que ens expliquin oralment la història.  
 
En acabar de llegir-los i de comentar-los, farem pensar als nens i 
nenes quin títol podrien tenir i apuntarem a la pissarra els títols 
proposats. Tots els contes que podrien tenir títols diferents per 
exemple: La serp blanca es podria titular: “El servent eixerit”. “El do 
d’entendre els animals”. “La serp màgica” “La saviesa de la serp” 
segur que els alumnes en proposaran més.  
 
Si  pensem en el conte “El rossinyol” també podria tenir títols com: 
“El bon amic” “El cantor celestial” “L’emperador i el rossinyol” “El 
cantor del bosc” “ El rossinyol i l’ocell mecànic” i altres. 
 
Preguntar el perquè d’un títol o d’un altre 
 
Després, llegirem el títol que li ha posat l’autor del conte i parlarem 
del perquè d’aquest títol i de si els altres també podrien estar bé. 
Comentarem quins aspectes del conte es posen de relleu utilitzant un 
títol o bé un altre. Per exemple, en el conte “El rossinyol” si el 
canviem per “El bon amic”, ressaltem les qualitats que té el rossinyol; 
si posem “L’emperador i el rossinyol”, posem de relleu la relació 
estreta que tenen els dos personatges en el conte. Amb “El rossinyol i 
l’ocell mecànic” posaríem l’accent entre el rossinyol animal viu i la 
tècnica del les joguines mecàniques.  
 
 
Fer que els nens i nenes proposin títols per inventar-se un 
conte 
 
Fer-los explicar quin conte s’imaginen a partir d’aquest títol: tema, 
personatges, lloc, temps, argument... La mestra va guiant el conte, 
es van fent passos endavant i endarrere, per tal que hi hagi inici, nus 
i desenllaç. 
 
Desenvolupar per escrit un dels títols, tema i argument  
proposat 
 
El conte sempre l’escriuran a classe, per tal de poder incidir en el 
moment de l’escriptura, i poder-los fer reflexionar sobre diferents 



aspectes; ho podran fer per parelles. En el que més incidirem serà en 
l’organització i claredat de la història que escriuen, en què no perdin 
el fil narratiu. També els anirem ajudant a utilitzar un vocabulari 
adequat al tema, a escriure frases correctes, amb la persona i els 
temps verbals adequats, i els  ajudarem a posar els connectors 
necessaris. 
 
Revisió final i publicació 
Es proposa fer una revisió d’un conte conjuntament. Després es 
poden fer revisions en grup de contes que han escrit altres companys 
i companyes,o fer la revisió del propi conte. 
Finalment es pensarà un format per a la publicació. 
 



 

Proposta 3: Lectura i escriptura de faules 

 
 
Us proposem les següents faules: Els dos amic i l’ós, L’àliga de l’ala 
tallada, Un ase disfressat de pell de lleó,L’olivera i el jonc i,Les dues 
cabres. 
 
1. Es llegeix una faula. S’analitza quins animals o persones surten, 
i quines qualitats o defectes els caracteritzen; després es pregunta 
què passa; com es comporten cadascun del animals, quines 
conseqüències tenen aquests actes per cadascun dels personatges... 
Es reflexiona sobre l’ensenyament que es vol donar. S’opina si estan 
o no d’acord amb els valors que transmet la faula; si deixarien la 
faula com està o bé, si canviarien alguna cosa... 
 
  
2. Llegim 4 o 5 faules i les analitzem d’aquesta manera. 
 
 
3. Es parla de les característiques que tenen les faules. Les 
comparem amb els contes i diem en què s’assemblen i en què són 
diferents. Destaquem les característiques de les faules: personatges 
que hi apareixen: animals o persones; ensenyament que volen donar, 
com ho aconsegueixen: a través de les característiques dels 
personatges o i de l’argument de la història. 
 
 
4. Es demana que els nens i nenes es posin en grups de 3 i que 
inventin una faula. Hauran de pensar el tema, l’ensenyament que 
volen donar, els animals o persones que faran de personatges i que 
tindran les característiques que necessiten per tal que l’argument 
sigui creïble. 
 
  
5. Quan les hagin acabat i les haguem revisat, les passaran en 
net. Poden fer-ho a l’ordinador i després buscar imatges a internet i 
il•llustrar-les.  
 
6. Cada grup prepararà la lectura de la seva faula per fer-la en 
públic i també s’ensenyaran les il•lustracions. 
 


