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Escriure contes i faules 
 
 
 
Objectius 
  

• Participar activament i col·laborativament en les interaccions amb el grup o 
amb el mestre, respectant les normes que regeixen la interacció oral (torns de 
paraula, to de veu, ritme). 

• Comprendre els contes i faules orals.  
• Reelaborar i explicar oralment contes i faules. 
• Aprofundir en el sentit del conte i la faula. 
• Analitzar i reconèixer els elements clau de la narració.  
• Fer una lectura expressiva, fent atenció a la pronunciació, al to de veu i a 

l’entonació. 
• Escriure contes i textos narratius fent atenció a l’estructura d’aquest tipus de 

text. 
• Aplicar un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. 
• Conèixer el programari de tractament de textos, d’edició gràfica i de 

presentació que permeti escriure un text i inserir-hi imatges. 
 
Descripció de la proposta 
  
Aquesta proposta aporta diferents idees per ensenyar a escriure contes i faules a 
l’alumnat del Cicle Mitjà de Primària. L'alumnat llegeix contes i faules i els analitza 
perquè aquestes lectures els serveixin de model d’escriptura. A partir de l’anàlisi del 
model que es proposa, l’alumnat entén com es construeixen els contes i quines són les 
similituds i les diferències entre contes i faules. Després de l’anàlisi es proposa la 
creació de contes i faules i es practica la lectura expressiva dels contes creats. 
 
Aquesta proposta enllaça amb la de “Llegir i escriure contes al cicle inicial”:  
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1780 
 
Recursos emprats 
 
S’adjunta un document per al professorat amb les definicions de contes i faula. Es 
proposen uns contes i s’aconsella publicar els contes fets per l’alumnat al bloc del 
centre, tant el document escrit com el fitxer àudio.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
En la lectura de contes i de faules, és molt important tot el treball que fem en els 
diferents moments de la lectura. Abans de la lectura: predir possibilitats, fer pensar de 
què pot tractar el conte o la faula... Durant la lectura: ajudar-los a aclarir allò que 
necessiten per comprendre’ls. Després de la lectura: reflexions temàtiques 
relacionades amb l’argument del conte o de la faula, amb el seu desenvolupament i 
amb el desenllaç. En el cas de les faules, també serà important parlar de 
l’ensenyament que ens volen donar. 
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Un altre aspecte que caldrà tenir en compte en aquestes lectures són els comentaris 
del vocabulari del conte i la faula, i de l’adequació del vocabulari al tema que està 
tractant. És molt important tot el treball oral que fem amb els alumnes sobre aquests 
aspectes, perquè els ajudarà a interioritzar l’estructura dels contes i de les faules, i 
podran entendre més fàcilment altres històries que llegeixin ells sols en altres 
moments. 
 
Pel que fa a l’escriptura de contes i de faules, en aquests cursos encara és molt 
important que inventin els contes i les faules oralment, prèviament a l’escriptura. La 
invenció pot ser feta individualment, per parelles o cooperativament. Que expliquin el 
conte sencer, abans d’escriure’l, facilitarà que ja tinguin estructurat tot el fil narratiu, 
que ja sàpiguen com són els personatges, on viuen, què els passa, com acaba la 
història... Per tant, l’esforç d’inventar i de contextualitzar, de posar paraules i explicar ja 
està fet oralment. D’aquesta manera, en el moment d’escriure poden pensar més en 
les paraules que empren per aconseguir un vocabulari adequat. La mestra els pot 
ajudar a fer les reflexions gramaticals: els noms propis i comuns, els pronoms, la 
persona gramatical que narra, els temps verbals utilitzats i els connectors que han 
d’utilitzar. 
 
És imprescindible que aquest treball d’escriptura es faci a l’aula. Facilita la feina fer-ho 
amb la meitat del grup, o bé en el moment que hi poden haver dues mestres a l’aula, 
cosa que permetrà dedicar més temps a cada alumne. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Particularment la competència lingüística, però també la del tractament de la 
informació. Les faules obren la porta a treballar les competències relacionades amb 
conviure i habitar el món. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat del cicle mitjà de primària. 
 
 
Documents adjunts 
 
Material per al professorat: 
 

• Recull de contes. 
• Proposta de treball.  
• Definició de conte i faula.  
• Comentaris CB àmbit lingüístic 
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