
 

 

ET CONTE… 
UN TALLER QUE AFAVOREIX EL GUST PER LA NARRACIÓ 
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En els primers anys de vida és molt important per al xiquet/a trobar un altre que li 

narre contes, històries, li diga poesies, rimes, embarbussaments, ... com si d´un regal 

es tractara, que siga el seu espill de plaer i li acompanye a expressar i a apropar-se a la 

paraula en uns anys en que es dona desenvolupament lingüístic. 

 

Que l´educador siga el seu espill i també el seu model en l´entonació, els signes de 

puntació, ... amb una base de seguretat afectiva per a que es puga aguantar la tensió 

necessària que possibilita el desenvolupament i els aprenentatges, en un futur la 

lectura. 

 

El fet de compartir moments lúdics, jugant amb les paraules, ajudarà al xiquet/a a 

establir una relació primerenca molt positiva amb el món de les històries, escoltant-les  

i també narrant-les. 

 

També el fet que les narracions afavoreixen que el xiquet/a genere imatges mentals, 

representacions mentals, per a integrar en elles les seves emocions i ajudar-li en la 

seva maduració. 

 

Els objectius específics d´aquest taller són: 

- Permetre al xiquet/a l´experimentació lliure amb diferents materials per 

afavorir les seves capacitats expressives i creadores. 

- Acompanyar al grup de xiquets/es  a elaborar històries a partir dels materials 

que han explorat. 

-  Contar al grup de xiquets/es diferents relats i desenvolupar el seu plaer per 

escoltar. 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ 

 

RITUAL D´INCI 

- Es tracta de fer un rogle, acollir als xiquets/es del grup, explicar en que 

consisteix l´activitat i la norma (RESPECTAR ALS COMPANYS/ES I ALS 

MATERIALS) 

 

MOMENT D´EXPERIMENTACIÓ i EXPRESSIÓ 

- Es presenta una maleta màgica amb teles, cordes, pinces, penjadors, periodics, 

poalets, ... per a que els xiquets/es, de manera individual o grupal, 

experimenten i juguen amb els materials. 

- Després, amb l´ajuda de diferents dinàmiques (saquet amb objectes, continua 

la frase, preguntes i respostes, targetes amb dibuixos, ...) facen des de 

l´individualitat de cadascú les seves elaboracions grupals. 

 

EL CONTE 

- L´educadora narra un conte, rima, ... al grup  com si fora regal. 

 

EIXIDA 

- S´acomiadem de cada un dels xiquets/es del grup i eixim tranquil.lament. 

 

 


