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Contacontes 

 
 
 
 
 
Objectius 

 

• Conèixer els contes breus i les llegendes com a font de la nostra cultura. 
• Reconèixer la diferència entre els textos escrits i els textos orals. 
• Valorar i fer ús de l’oralitat com a recurs literari. 
• Fomentar la producció textual oral com a comunicació formal i els usos de 

l’oralitat, base de la comunicació. 
• Conèixer i treballar el llenguatge verbal i no verbal. 
• Saber escoltar. 
• Reflexionar sobre el treball realitzat pels companys i proposar millores. 
• Ser capaç de ser positiu en les valoracions dels companys per tal de 

reforçar el seu treball. 
• Ser creatiu/va durant la posada en escena del conte. 
 
Descripció de la proposta 

  
Cada grup classe ha d’explicar un conte a la resta dels companys. Ells 
l’escoltaran i en acabar l’explicació faran una reflexió sobre la història i la 
seva evolució, sobre el llenguatge verbal i no verbal i com el conte ha arribat  
als receptors.  
 
Cada contacontes serà enregistrat i un cop acabades les sessions dels 
contacontes es farà una visualització completa de l’activitat. 
 
Per realitzar aquesta activitat, els nois i les noies, han de cercar el conte que 
volen explicar. Després s’han de preparar per poder-lo explicar com a bons 
contacontes.  
 
Es treballa amb contes curts i amb narracions orals de la tradició. L’alumnat, 
amb l’ajuda del professorat, farà una lectura comprensiva del text i s’aniran 
marcant les parts més significatives per tal de poder atorgar a cada fragment 
el to i la intencionalitat adequades. Després es treballa la gestualitat i 
l’organització de la narració oral. 
 
Cada contacontes serà enregistrat i un cop acabades les sessions dels 
contacontes es farà una visualització completa de l’activitat. L’alumnat, com 
hem dit amb anterioritat, farà una valoració sobre les fortaleses de cada 
contacontes i seguidament indicaran alguna feblesa que hagin pogut observar, 
però sempre de manera positiva i de manera respectuosa. Per realitzar 
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aquesta valoració, que és una coavaluació de l’activitat, tindran uns ítems 
elaborats per la professora o el professor, i que aquest haurà consensuat, 
prèviament, amb la classe perquè el grup conegui els elements de l’avaluació. 
 
Recursos emprats 

 
Webs per trobar contes, llegendes o altres històries breus: 
http://www.xtec.cat/~averges3/primer/contacontes.htm 
http://www.contacontes.cat/ 
http://perot.contacontes.cat/ 
 
Attrezzo que considerin necessari, si cal, per treballar l’oralitat el dia de 
l’explicació del conte triat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Cal recordar que, si treballem amb alumnes de l’aula d’acollida, el 
tractament de la diversitat es farà mitjançant històries tradicionals dels 
països d’aquests alumnes. Destaquem que aquest tipus d’activitats reforcen 
l’autoestima. La valoració dels seus companys els fa sentir motivats i acollits. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  
La comunicació és l’eix central d’aquesta activitat. L’alumnat ha de ser 
conscient del procés de transformació que haurà de recórrer des del 
llenguatge escrit a l’oral. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
A tot el grup classe, recordant que encabeix de manera inclusiva els alumnes 
de diversitat, i que els reforça i els ajuda amb les valoracions i 
reconeixements dels seus companys. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Treballen el llenguatge escrit, el literari dels contes i també el llenguatge 
oral. De la mateixa manera treballen el llenguatge no verbal que té a veure 
amb l´expressió corporal d´Educació Física. 
 
Segons les històries que s’expliquen, la curiositat per ciutats, rius o poblacions 
que apareixen a la història fa que anem a buscar l’indret i mirem l’entorn i 
altres aspectes que l’envolten, elements relacionats amb l’àrea de Socials. 
Per altra banda i de manera transversal, aquesta activitat treballa el respecte 
a la diversitat i la  varietat de tradicions. 
 
Alguns dels contacontes millors poden inscriure’s en algun concurs, com el de 
“contesdelmon.org” o altres que hi ha a la xarxa. 
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Documents adjunts 

 
http://www10.gencat.net/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_de
tall.jsp?id=304&idioma=1 
http://www.xtec.cat/~jminguez/temasrelacionados.html 
http://xarxanet.org/etiquetes/contes 
http://maps.google.es/ 
http://www.google-earth.es/ 


