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CONTACONTES
Etapa educativa SECUNDÀRIA
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Funcionament

L’experiència consisteix a elaborar contes a partir de
tècniques diferents i anar-los a explicar als més petits
de l’escola. Les propostes són:
* Estrafer contes ja existents (ex. La Caputxeta és la
dolenta i el llop el bo…)
* Crear contes relacionats amb les festes populars de
l’escola: castanyada, Nadal, festa major, Sant Jordi.
* Crear contes a partir d’uns títols donats pel professor.
* Crear contes personalitzats : contes on hi apareixen
els noms de tots els nens de la classe on s’expliquen, és
a dir, tots són protagonistes del conte.
* Crear contes relacionats amb els projectes que es
treballen a cada curs: ex. La llum, el fons del mar,
l’avió…
L’experiència és molt gratificant ja que no només es
desenvolupa la creativitat sinó que els alumnes
aprenen a actuar davant d’un “petit” públic i veuen
que són capaços de fer alguna cosa que agrada als
infants i creix molt la seva autoestima. Els nens de P3 ,
P4 i P5 interactuen molt bé amb els alumnes grans i
gaudeixen dels contes. SEMPRE té èxit !
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-Classe introductòria: què
és el conte, estructura..
-Conèixer experiències i
tècniques de Contacontes.
- Fer els grups de treball
(màxim d’uns 4 alumnes)
- Obrir un Classroom on
els alumnes trobaran
indicacions i la tècniques
rúbriques.
-Si convé (per a contes
personalitzats) conèixer la
classe i la mestra .
-Tres sessions de treball
per elaborar el conte.
-Penjae la versió
definitiva al Classroom i
avaluació de la part
escrita.
-Assaig general davant de
tot el grup classe i
avaluació de cada grup de
treball.
-Explicació del conte a
diferents classes d’infant
-Les mestres amb una
graella amb les rubriques,
ajuden a avaluar cada
grup.
-Valoració de l’experiència
entre tot el grup classe.
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