
Contes a l’esprint

Objectius
● Fomentar la literatura i la creativitat a l’aula a través de la creació d’històries pròpies.
● Escriure un conte seguint les instruccions que es proposen en un temps determinat.  
● Crear un objecte associat al conte que hi guardi relació i sigui coherent amb la història. 
● Saber treballar en equip per assolir el repte proposat.
● Experimentar les diferents fases de l’escriptura: la planificació, la producció i la revisió.
● Generar idees pròpies a partir dels elements d’inspiració que ofereix aquest joc literari

(seleccionar els arguments, triar lèxic i registre adequat, trobar el ritme narratiu, generar
interès per la pròpia ficció...).

● Avaluar el conte definitiu amb la rúbrica proporcionada i autoregular el propi saber. 
● Aprendre a superar el caos creatiu de manera autònoma amb l’ajuda del/de la docent. 

Descripció de la proposta 
Contes a l'esprint és un projecte que requereix d'una escriptura col·lectiva, acompanyada i a
contrarellotge, amb la creació de grups heterogenis per formar l’equip de joc. 
El professorat dinamitzador reparteix a l’atzar uns objectes de diferents colors (recipients per a
cada curs amb variants incorporades),  que contenen les instruccions  de joc.  És en aquest
moment quan comença el gran repte literari: l’alumnat, organitzat en equips, haurà de construir
un relat col·lectiu en un temps concret, 2h 30min. I, a més a més, haurà de crear un objecte
associat al conte. 
A 1r i  2n d'ESO es lliuren les instruccions des del principi  i  de forma completa per tal que
aprenguin a organitzar-se el millor possible. 
A  3r  i  4t  d'ESO,  en  canvi,  no  se’ls  proporciona  tota  la  informació  des  de  l’inici  sinó  que
s’afegeixen  altres  instruccions  a  les  prèvies  a  mesura  que  avança  el  concurs.  D'aquesta
manera el repte és major per als cursos superiors de l’ESO. 
Per més informació, consulteu l’enllaç al projecte Contes a l’esprint 

Aspectes didàctics i metodològics 
La producció d’un text d’intenció literària, concretament un conte, es guia en tot moment a partir
de les instruccions que els equips descobreixen a l’interior  dels  recipients.  Aquesta creació
requereix  un treball  interdisciplinari  de l’equip  docent  (tutoria,  llengua,  música,  art,  etc.).  La
dinamització a l’aula està basada en l’equip cooperatiu i és recomanable que els grups siguin
heterogenis per potenciar les capacitats de cada alumne i la inclusió. 
Atès que la metodologia del concurs fomenta l’autoregulació de l’alumnat  és imprescindible
lliurar o projectar la rúbrica d’avaluació que el jurat escolar aplicarà per tal que l’alumnat reguli,
verifiqui i revisi. 
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L’equip docent organitzador ha de determinar amb anticipació la data de realització del concurs
i l’espai/espais on es durà a terme l’activitat així com els recursos humans i materials. 
Cal  dinamitzar el  concurs seguint  una temporització per poder atendre a cadascuna de les
fases  de  l’escriptura  i  de  la  creació  artística  de  l’objecte  associat.  Al  document  adjunt
“Temporització de l’activitat” hi podeu trobar la proposta que gestiona aquestes 2h i 30min. 
La  data  de  realització  del  concurs  és  flexible  i  pot  coincidir  amb  el  conegut  concurs  de
Problemes a l’esprint (àmbit  matemàtic),  viure’s  de manera global  dins del centre com una
activitat programada dins la setmana cultural/literària o bé reservar-lo per a la jornada de Sant
Jordi. A més, es pot dur a terme en moments diferents per a cada cicle o bé tan sols en algun
curs per tal d’iniciar-s’hi a poc a poc. 
 
Recursos emprats 
El material artístic que cal tenir per poder crear l’objecte associat es pot aconseguir des del
mateix  centre  o  bé  pot  endegar-se  una  recollida  prèvia  de  material  reciclat  des  del  propi
alumnat.
Els  Contes  a  l’esprint empren  una  metodologia  productiva  que  fomenta  l’autonomia  de
l’alumnat. Així doncs, tan sols cal comptar amb dinamitzadors dins les aules que controlin la
temporització del concurs i supervisors que rebin i certifiquin l’entrega final dels contes i els
objectes en el temps establert. 
Els  materials  propis  del  concurs  com les  instruccions,  els  inicis  i  els  diferents  recursos es
proporcionen en el següent enllaç. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Àmbit lingüístic
Dimensió expressió escrita

- Competència  4.  Planificar  l’escrit  d’acord  amb la situació comunicativa (receptor,
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.

- Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística 

- Competència  6.  Revisar  i  corregir  el  text  per  millorar-lo,  i  tenir  cura  de la  seva
presentació formal.

Dimensió expressió oral
- Competència  9.  Emprar  estratègies  d’interacció  oral  d’acord  amb  la  situació

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

Dimensió literària
- Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 
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Àmbit artístic
Dimensió expressió, interpretació i creació

- Competència  7.  Desenvolupar  projectes  disciplinaris  o  transdisciplinaris  tant
personals com col·lectius. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Preferiblement,  a tots aquells alumnes que cursin ESO. Tot i  aquesta primera consideració,
l’activitat es pot adaptar tant a aules d’acollida, com a aules obertes, grups amb necessitats
educatives especials o grups amb perfil d’excel·lència, de la mateixa manera que pot aplicar-se
a altres franges d’edat no exclusivament de la secundària. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
L’activitat  de  Contes a l’esprint combina els àmbits lingüístic,  artístic i  personal  i  social.  En
l’àmbit  lingüístic  es  treballa  l’expressió  escrita  contemplant  les  tres  fases:  preescriptura,
escriptura i revisió. Però no només això, sinó que es potencia l’àmbit personal i social a través
del consens i la posada en comú, la discussió entre iguals i l’acord final, fet que proporciona
molta  més  riquesa  a  l’activitat.  La  vessant  artística  es  treballa  mitjançant  la  representació
plàstica de la història en forma d’objecte, portada o llibre-objecte, fet que aboca a l’alumnat a
fer una transformació dels conceptes lingüístics en representacions artístiques. 

Documents adjunts
• Temporització de l’activitat.
• Text Entre Vistes i paraules. Contes a l’esprint, un concurs d’escriptura i creativitat
• Enregistrament Entre Vistes  i  paraules. Contes a l’esprint,  un concurs d’escriptura  i

creativitat
• Site Projecte Contes a l’esprint Hi trobareu els materials necessaris (inicis, Instruments,

temporització del concurs, taula de valoració 1r i 2n d’ESO (rúbrica 1), taula de valoració
3r i 4t d’ESO (rúbrica 2), emocions, gènere, dau d’emocions i plantilla cofre). També hi
trobareu enllaços a l’edició actual del concurs així com edicions anteriors.

Autoria
Helena Erviti i Anna Guim, professores de llengua i literatura catalana. Formen part  del grup de
treball Contes a l’esprint coordinat pel CESIRE- àmbit lingüístic. Cursos 2016-2019.
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