
PROPOSTA DE TEMPORITZACIÓ 
	  

Primers	  5	  minuts:	  La	  tria	  
	  
Els	  alumnes	  es	  trobaran	  5	  recipients	  de	  cinc	  colors	  diferents	  a	  la	  taula	  del	  
professor.	  Cada	  grup	  n’escollirà	  una.	  En	  elegir	  un	  color,	  ja	  estan	  elegint	  una	  
temàtica	  (tot	  i	  que	  ells	  no	  ho	  saben).	  	  
	  
Vermell:	  amor	  
Negre:	  terror	  
Blau:	  Policíaca	  
Platejada:	  ciència-‐ficció	  
Groc:	  Aventures	  

	  
	  
5	  minuts:	  	  El	  descobriment	  
	  
Cada	  grup	  obre	  el	  recipient	  i	  hi	  descobreix	  una	  sèrie	  d'objectes	  i	  
unes	  instruccions.Les	  instruccions	  guiaran	  el	  grup	  en	  la	  realització	  del	  
conte	  final	  i	  suggeriran	  per	  a	  què	  els	  pot	  servir	  cada	  objecte.	  	  Aquest	  és	  el	  
moment	  en	  què	  els	  equips	  descobreixen	  que	  tenen	  dues	  tasques:	  el	  conte	  i	  
l'objecte	  associat.	  
	  
15-‐20	  minuts:	  La	  planificació	  de	  l’escriptura	  
	  
Serà	  conjunta	  i	  hi	  intervindran	  tots	  els	  integrants	  de	  l’equip	  sense	  
excepció.	  	  És	  important	  aclarir-‐los	  que	  fins	  que	  no	  hagin	  transcorregut	  els	  
45	  primers	  minuts,	  no	  podran	  començar	  amb	  la	  segona	  tasca	  (creació	  del	  
material).	  	  
	  
15	  minuts:	  De	  la	  idea	  al	  text	  
	  
L’equip	  en	  ple	  comença	  l’escriptura	  del	  conte.	  	  



	  
10	  minuts:	  	  La	  materialització	  del	  conte	  
	  
Transcorreguts	  45	  minuts	  des	  de	  l’inici	  de	  l’activitat,	  ideen	  el	  ‘material	  
associat’	  que	  encarni	  un	  element	  del	  conte	  (personatges,	  escenes,	  espais,	  
objectes,	  vestuari,	  etc.)	  o	  la	  portada	  del	  conte.	  Hauran	  de	  pensar	  la	  llista	  de	  
materials	  que	  necessiten	  per	  a	  crear	  el	  seu	  objecte.	  Es	  dirigeixen	  al	  
professor	  i	  demanen	  el	  material	  que	  necessiten	  per	  a	  crear-‐lo.	  	  
	  
60	  minuts:	  L'execució	  i	  tria	  de	  l’emoció	  
	  
Mentre	  l’equip	  està	  desenvolupant	  el	  text,	  el	  professor	  vigilant	  passarà	  per	  
les	  taules	  i	  farà	  que	  el	  dau	  assigni	  una	  emoció	  que	  haurà	  d’expressar	  en	  
algun	  oment	  del	  conte	  (alegria,	  tristesa,	  fàstic,	  sorpresa,	  ràbia	  i	  por).	  	  
A	  partir	  d’aquest	  moment	  l’equip	  es	  pot	  dividir	  la	  feina	  per	  tasques:	  
l’escriptura	  i	  l’artística.	  	  
	  
Exclusiu	  de	  2n	  cicle:	  durant	  aquesta	  part	  el	  professorat	  vigilant	  anirà	  
penjant	  a	  la	  pissarra	  les	  quatre	  últimes	  instruccions	  cada	  15	  minuts.	  	  
	  
10	  minuts:	  La	  resolució	  
	  
Els	  últims	  10	  minuts	  es	  controla	  que	  vagin	  acabant	  els	  dos	  projectes	  i	  els	  
ultimin.	  Es	  passa	  a	  net	  el	  conte,	  es	  recull	  el	  material,	  etc.	  Pensen	  el	  títol	  
adequat	  al	  conte.	  	  
	  
Final:	  L'entrega	  
	  
Entrega	  dels	  projectes	  de	  forma	  anònima.	  	  
	  
	  


