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Contes per a un planeta millor 
 
 
 
 
Objectius 

  
• Conèixer les característiques del text narratiu literari 
• Identificar els recursos lingüístics del text narratiu 
• Crear un text narratiu literari 

 
Descripció de la proposta 

  
Creació d’un text narratiu literari, després de conèixer les característiques 
d’aquest tipus de text, a partir de la lectura i l’anàlisi del conte d’Enric 
Larreula, París-Dakar. La proposta inclou l’elaboració d’un diari de lectura, 
l’adquisició de models narratius, la identificació dels recursos lingüístics del 
text narratiu, per acabar amb la producció d’un conte, tot seguint una pauta. 
La idea és que entre tota la classe s’escrigui un llibre de contes titulat: 
Contes per a un planeta millor. Per agafar idees per a la creació d’aquest 
conte es proposa l’audició de la cançó Noia i la visita de webs que denuncien 
l’abús que fem dels recursos naturals. A més, es dóna un exemple d’un conte 
ja fet per una alumna. La proposta final és l’enregistrament dels contes, que 
s’aplegaran sota el títol Contes sonors per a un planeta millor. També 
s’inclou una graella d’avaluació i d’autoavaluació.  

 
Recursos emprats 

 
Graelles per a l’anàlisi de les característiques dels textos narratius, pauta per 
crear un text narratiu literari, programa per enregistrar el conte en un arxiu 
d’àudio i graelles d’avaluació i d’autoavaluació.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Proposta adreçada al primer curs de l’ESO. Els recursos lingüístics del text 
narratiu (conjugació verbal, l’adverbi, connectors temporals, signes de 
puntuació…) es treballen de forma integrada amb l’anàlisi d’un text. Aquests 
aspectes s’apliquen, després, en la creació del conte. 
 
El producte final, llibre d’aula (Contes per a un planeta millor) o llibre sonor 
(Contes sonors per a un planeta millor), es pot editar en format digital en un 
bloc d’aula, per exemple, i donar-lo a conèixer a les famílies, o bé a d’altres 
alumnes del centre.  
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

  
Índex de continguts:  
 

1. Adquisició de models narratius 
a. Cerquem dins el text! Graella de cerca. París-Dakar 
b. Elements de la narració literària 

2. Tipus de text que inclou la narració 
a. Narració 
b. Descripció 
c. Diàlegs 

3. Recursos lingüístics del text narratiu 
a. El verb. Conjugació verbs regulars, verbs auxiliars i l’auxiliar de 

passat 
b. L’adverbi 
c. Connectors temporals 
d. Signes de puntuació 
e. Activitats 

4. Producció. Creació d’un text narratiu 
a. Activitat prèvia: Noia 
b. Contes per a un planeta millor 
c. Contes sonors per a un planeta millor 
d. Autoavaluació contes sonors 

 
Competències que es treballen de forma destacada:  

• Producció d’un text escrit narratiu. 
• Lectura en veu alta i enregistrament de veu. 
• Ús dels elements lingüístics i discursius per a la cohesió interna de les 

idees. 
• Ús de la puntuació del text escrit.  
• Identificació i coneixement de les característiques dels discursos 

narratius.  
• Lectura d’obres de literatura juvenil.  
• Creació de textos literaris a partir de tècniques de foment de la 

creativitat i de la reflexió i anàlisi de textos models. 
 
Documents adjunts 

 
Material de treball per a l’alumnat 
 

• Graella d’anàlisi dels recursos lingüístics dels textos narratius literaris: 
MA_text_narratiu_literari 

• Lectura “París-Dakar” d’Enric Larreula: MA_paris_dakar 
• Pauta de creació d’un conte: MA_creacio_text_narratiu 
• Activitats al voltant de l’audició de la cançó “Noia” del grup 

Antagònics: MA_noia 
• Graella d’avaluació i d’autoavaluació:  MA_graella_avaluacio 


