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L’hora del conte (1) 

 
 
 
 
Objectius 
 

• Donar a conèixer el món de la literatura i la fantasia. 
• Ser capaç d’explicar al grup, ordenadament, una història, un conte. 
• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua. 
• Facilitar recursos per fer una exposició oral per als altres: conte, imatges, 

titelles, presentació… 
• Fomentar la lectura i gaudir-ne en un context significatiu. 
• Afavorir l’autoestima i la responsabilitat. 

 
Descripció de la proposta 
 
L’oralitat és un aspecte imprescindible en la vida dels infants. Els contes, les cançons, 
les endevinalles són estratègies que donen oportunitat a la repetició, a imitar i a 
reproduir models lingüístics en situació lúdica d’aprenentatge. D’aquesta manera fem 
créixer l’oralitat del conte popular cap al coneixement de diversitat de contes aportats 
pels protagonistes que són els nostres nens i nenes. Es tracta d’una activitat que 
consisteix que un alumne explica setmanalment un conte als seus companys. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
P3: 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. 
 
P4: 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... En finalitzar l’explicació del conte, els 
companys fan preguntes i comentaris sobre l’exposició i després fan un dibuix del 
conte explicat. Cada setmana s’anuncia amb un cartell a la porta de l’aula quin és el 
proper nen o nena que explicarà el conte. 
 
P5: 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: la portada del conte fotocopiada, el nom de l’autor i el nom de 
l'il·lustrador. Després de l’exposició del conte i de les preguntes dels companys, cada 
nen i nena dibuixaran algun element, moment, del conte explicat, així com escriuran 
alguna paraula, frase, expressió, relacionades amb el conte. 
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Recursos emprats 
 
A P3 es fa servir:  titelles, contes amb làmines o teatrets de l’editorial Vicens Vives. El 
Patufet, Les 7 cabretes i el llop, La rateta que escombrava l’escaleta, La caputxeta 
vermella.  
 
Una mà de contes. http://www.super3.cat/unamadecontes/ 
Bloc de P4 amb la documentació dels contes explicats: http://blocs.xtec.cat/blocp4/  
 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  

• Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara 
activitats relacionades amb la cultura. 

• Escolta i comprensió de narracions, contes, llegendes, com a font 
d’aprenentatge i plaer. 

• Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí, tampons, 
per produir missatges escrits o gràfics. 

• Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. 
• Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i escrit. 
• Ús de procediments, com ara preguntar, predir, raonar. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Nens i nenes de P3, P4 i P5. Adrecem l’activitat a tots els alumnes de cada nivell, 
tenint present que demanarem a cada un d'ells segons la seva evolució. Hi ha nenes i 
nens que aquesta activitat la preparen amb alguna mestra del nivell o amb la mestra 
d’educació especial.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Com a escola tenim present la llengua materna de cada nen o nena, que a partir de P4 
ha d’explicar el conte davant dels seus companys, perquè ho pugui fer en aquesta 
llengua. Això suposa un repte gran en aquesta edat i volem que la família l’ajudi i 
s’impliqui en aquesta activitat. La mestra ho treballa amb la família per donar suport a 
la comprensió del conte a la resta d’infants. 
 
Documents adjunts 

 
Material per al professorat: 

• L’hora del conte curs a curs. 
• L’hora del conte. Imatges. 
 

Autoria 
 
Equip de mestres d’Educació Infantil de l’Escola Fructuós Gelabert de Barcelona.  
 
 
 
 
 


