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Resum

El conte popular de la Rínxols d'or i els tres óssos. Aquesta Rínxols és una mica múrria i acaba 

narrant el conte en primera persona. La mare, acostumada a les seves excuses no s'acaba de 

creure l'aventura que li explica.

 

Idees per treballar el text

La seqüencia temporal en paral·lel: la de les accions que fan els tres óssos i les que fa la 

Rínxols.

Els recorregut en direcció al bosc, allunyant-se de la casa o la contrària, sortint del bosc i 

apropant-se a la casa. Ús dels descriptors corresponents més a prop, més lluny, sortint, entrat, a 

dins a fora, a dalt, a baix ...

Ús dels quantiicador bàsics i dels descriptors de mesura referents alspersonatges i als estris que 

fan servir: cadires, plats, bols, culleres, llits ...

Correspondència entre el tamany dels personatges i les dimensions dels objectes que fan servir. 

Correspondències numèriques i d'ubicació.

Un exemple de treball d'expressió oral fet a l'escola DOVELLA La Rínxols d'or a l'escola Dovella

Idees per treballar la il·lustració

Ús de mapes topològiques per expressar els recorreguts.

Ús del tamany per representar els plans de profunditat i la perspectiva.

Altres recursos

Són molt interessants els comentaris de M Arcà que trobareu a l'enllaç Hacer ciència M Arcàm on 

parla de ciència, matemàtica i llenguatge a partir del treball del conte de la Rínxols d'or  

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/6
http://www.tv3.cat/videos/860089/Rinxols-dor
http://issuu.com/maymeri8/docs/hacerciencia__arc__m
http://www.tv3.cat/videos/1591659/La-Rinxols-dOr-va-a-lescola


Mireu-vos una experiència reeixida de treball on es connecten totes les àrees a partir del conte a 

l'enllaç http://www.xtec.es/cdec/intercanvi/rinxols/rinxols.htm

Conte per enllaçar 

Un, dos, tres   Ravishankar, A i Rao S   Ed INTERMON-OXFAM

És un llibre sorprenent per la seva il·lustració i també per la simplicitat de 

la història. Convida els nens i nenes a anar comptant els animals que es 

van pujant a un increïble arbre que cada cop és més gran. 

Està il·lustrat amb dibuixos que segueixen la tradició pictòrica dels gond 

de la Índia central.

http://www.xtec.es/cdec/intercanvi/rinxols/rinxols.htm

