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Llegir i escriure contes al cicle inicial 
 

 
 
 
 
Objectius* 

  
- Comprendre els contes escoltats o llegits i poder-los explicar oralment. 
- Participar en interaccions orals per reflexionar sobre diferents aspectes del 
conte. 
- Participar en interaccions orals com a procés de creació de contes. 
- Escriure un conte aplicant l’estructura dels contes model. 
 
Descripció de la proposta* 

  
La proposta se centra en l’activitat de llegir i escriure contes. Llegir contes, i 
parlar-ne amb la finalitat de poder-ne crear de nous. 
 
Tota la proposta gira a l’entorn de la conversa entre l’alumnat i el docent. 
Una conversa que incorpora l’espontaneïtat però que està dirigida amb 
intencionalitat educativa. Les preguntes que el docent dirigeix a l’alumnat 
tenen un doble objectiu. D’una banda ajudar l’alumnat a reflexionar sobre els 
contes i les seves característiques i d’una altra, guiar el procés de creació 
d’un conte per part dels nens i les nenes. 
   
La proposta incorpora dos tipus de materials adreçats al professorat. D’una 
banda un document amb diferents propostes que suggereixen com posar en 
pràctica la proposta i d’una altra, un recull de contes. 
 
El document guia s’estructura al voltant d’una proposta general i es 
complementa amb dues propostes específiques. Una parteix de la lectura d’un 
conte per a la creació col�lectiva i individual d’un altre. La segona proposta 
parteix de la lectura de dos contes, i la comparació entre ells per a crear-ne 
un de nou amb la mateixa estructura narrativa. 
  
Les preguntes que es proposen perquè el docent les adreci a l’alumnat tenen 
l’objectiu d’ajudar a pensar i reflexionar, més enllà de la comprensió textual. 
 
Recursos emprats* 

 
Es proposen un contes populars com a material de lectura. Es recomana la 
publicació dels contes creats per l’alumnat, aquesta publicació pot ser 
analògica o digital. El contes poden passar a formar part de la biblioteca de la 
classe o de l’escola. 
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Aspectes didàctics i metodològics* 

 
La proposta serveix com a guia per a la programació al llarg del curs/cicle del 
treball de la narració.  
Aquesta proposta té continuïtat amb una proposta per al cicle mitjà i una 
altra per al cicle superior. 
La proposta de treball a partir d’una temàtica concreta pot ser un model per 
a continuar aprofundint en d’altres temàtiques al llarg de curs. 
Si es demana als alumnes llegir en veu alta els contes model o els creats, cal 
dedicar un espai i un temps a l’aula per practicar la lectura expressiva en veu 
alta. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

La proposta pot treballar-se des de totes les àrees de llengua i es recomana 
fer una programació conjunta i integrada. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
S’adreça a l’alumnat del cicle inicial de primària. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Els contes que es proposen tracten temes socials i estan relacionats amb 
l’entorn emocional, relacional i físic dels nens i de les nenes. Per tant tenen 
una relació amb els continguts propis de l’àrea de medi, que es poden 
treballar a partir del conte, si s’adiu, i si l’alumnat hi està interessat. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: material_professorat.doc 
- Material per al professorat: mp_textos_contes 

 
 


