L’hora del conte curs a curs
Educació infantil
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Són els mestres que expliquen el conte.
Acostuma a ser un conte popular i la forma d’explicar és variada: llibre,
audiovisual, titelles, imatges.
És el primer contacte amb el conte oral. L’emoció i l’atenció tenen una gran
importància.
El conte servirà com a punt de partida per realitzar diferents tipus d'activitats al
seu voltant.
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Els nens són els responsables de preparar-se un conte a casa amb l’ajut de la
família.
Aquest conte és explicat amb el llibre i especialment, amb el suport de material
complementari: titelles, petits objectes...
Quan el nen explica el conte se li fa una fotografia per copsar el moment.
Aquesta fotografia es penja al blog de P-4 i tothom pot dir-hi la seva.
En finalitzar l’explicació del conte, els companys fan preguntes i comentaris
sobre l’exposició.
Acabades les intervencions, els infants fan un dibuix del conte explicat.
Cada criatura tindrà un recull amb els dibuixos fets i les fotografies de les
diferents exposicions.
Cada setmana s’anuncia amb un cartell a la porta quin és el proper nen o nena
que explicarà el conte.
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Els nens i nenes expliquen el conte amb l’únic suport del llibre.
Es demana a les famílies que, a més de preparar el conte a casa amb el seu
fill/filla, portin preparat un full on consti, fotocopiada la portada del conte, el nom
de l’autor i l'il·lustrador.
L’escola els proporciona un model de full, i ho explica a la reunió de famílies
de principi de curs.
L’infant que expliqui el conte, encara que no recordi el nom de l’autor o
l'il·lustrador, serà conscient del paper que tenen aquestes persones en la
creació d’un conte.
Després de l’exposició del conte i les preguntes dels companys, cada nen i
nena dibuixaran algun element, moment, del conte explicat, així com alguna
paraula, frase, expressió, relacionades amb el conte. També es farà un recull
amb tots els dibuixos fets.
Per organitzar el calendari d’exposicions, cada criatura s’apuntarà, a principi de
curs, en una llista. Aquesta llista ordenada serà entregada també a les famílies
a la reunió de principi de curs.

