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De l’hora del conte a la notícia a l’aula: de P3 a 6è 
 
 
 
 
Objectius 
 

• Donar a conèixer el món de la literatura i la fantasia. 
• Entrar en el món de la notícia en format diari i en format digital... 
• Ser capaç d’explicar al grup, ordenadament, una història, un conte o una 

notícia. 
• Enriquir el vocabulari i els recursos lingüístics de la llengua. 
• Facilitar recursos per fer una exposició oral per als altres: conte, imatges, 

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

 
Altres aspectes importants que complementen els objectius: 
 

• Saber escoltar. 
• Saber opinar, donar les idees, relacionar-les, contrastar-les i argumentar-les. 
• Planificar una feina amb un temps de preparació. 
• Agafar confiança per parlar davant dels altres. 
• Tenir cura de la presentació del material que s’exposa: cartell, dibuix o resum. 
• Fer palesa la necessitat d’un cert rigor i compromís de cara a un mateix i als 

altres. 
• Aprendre recursos creatius per saber exposar, resumir, engrescar, en 

definitiva, comunicar. 
 

Descripció de la proposta 
 
Des de P3 a 6è, tots els cursos dediquen un espai setmanal a l’exposició d’un conte 
(educació infantil i cicle inicial) o d’una notícia a l’aula (cicle mitjà i superior). Es crea 
un clima i una distribució de l’espai acurada, ja sigui en el cas de P3, on el mestre fa 
l’exposició, com en el cas dels altres cursos, on l’infant és protagonista de l’exposició 
del conte o de la notícia. Es crea una distribució de l’aula que afavoreixi un clima de 
conversa, d’apropament, de protagonisme i d’atenció vers l’infant narrador.  
 
Després de cada exposició es crea un espai de conversa, de preguntes i comentaris. 
Es té especial cura que, a mesura que van avançant els cursos, el nivell de les 
preguntes vagi enriquint-se, que les opinions siguin més precises, que creixin més 
enllà del comentari de “m’ha agradat molt”. Les preguntes i comentaris dels mestres 
són un model i referent important per acompanyar les intervencions dels companys.  
 
Tots els cursos recullen aquesta activitat, ja sigui en representació plàstica, fotografia, 
dibuix, fitxa, escrit, quadre resum o síntesi. 
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Elements que formen part de l'itinerari 

• L’hora del conte (1) – Educació Infantil 
• L’hora del conte (2) – Cicle Inicial 
• La notícia a l’aula (1) – Cicle Mitjà 
• La notícia a l’aula (2) – Cicle Superior 

 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
L’itinerari ha quedat marcat en destinar una franja horària que va des d’una hora fins a 
una hora i tres quarts als cursos més elevats. Aquesta activitat es realitza un dia 
concret a la setmana, sent flexibles si succeeix qualsevol aspecte imprevisible que fa 
que es canviï de dia o que s’allargui en el temps. 
 
Els espais de cada aula s’adeqüen per tal de poder realitzar aquesta activitat. Tot 
l’espai es recol·loca per donar format a l’oralitat. El que explica ha de tenir la 
presidència i els altres han de veure’l . Després s’ha de donar format al debat i per tant 
podem col·locar-nos en cercle perquè tots en veiem les cares. 
 
Els mestres fem de models, per tant exposem un conte o una notícia per donar idees, 
suggerir... 
 
Cadascun dels nivells disposa d’uns ítems en els informes on es valora aquesta 
activitat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
És una activitat que la realitzen tots els alumnes i ajudem a preparar l’èxit en aquells 
alumnes que tenen unes necessitats educatives especials. En aquests casos 
demanem que es prepari a l’aula d’acollida: tothom pot fer-ho amb l’acompanyament 
que es mereix. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Els contes formen part de molts aspectes que s’interrelacionen al llarg de la vida de 
l’escola. Les emocions, les imatges, els temes que tracten els contes ens ajuden a 
parlar de tot el què ens envolta. 
 
Com a escola tenim present la llengua materna de cada infant. A partir de P4 ha 
d’explicar el conte davant dels seus companys i ho ha de poder fer segons la seva 
llengua materna, ja que les emocions van molt lligades. 
 
De la notícia podem tenir la seguretat que sempre ens porta a fer-nos preguntes que 
moltes vegades esdevenen projectes interdisciplinaris que continuem treballant i 
investigant a l’aula. Per descomptat cadascuna de les notícies manté una relació 
concreta amb l’entorn. 
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