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Títol:  Escrivim un conte 

Descripció: A partir de la lectura del conte “El lleó i el ratolí”, se’ls donaran uns 

dibuixos sobre el conte i hauran d’escriure’l.  

Aquesta activitat va servir per tenir una primera experiència en la construcció d’un 

conte.  

Objectius:  

- Comprendre oralment el conte.  

- Reescriure el conte seguint els dibuixos. 

- Aportar opinions en la correcció conjunta.  

Metodologia: En primer lloc es fan hipòtesis i una pluja d’idees a partir de la 

pregunta “Què és el conte?”. Després la mestra llegeix el conte d’”El lleó i el ratolí” 3 

vegades. Després es fa una posada en comú per resoldre dubtes i preguntes i es comença 

l’escriptura individual a partir dels dibuixos que la mestra ha repartit.  

Quan s’ha acabat d’escriure, la mestra repartirà unes fotocòpies amb fragments de 

diferents fillets i filletes de la classe. Per parelles, hauran de detectar les errades 

d’ortografia o d’estructura i, després es farà conjuntament utilitzant l’ordinador 

connectat al canó de projecció.  

Finalment, cada un corregeix el seu conte amb l’ajuda de la mestra. Després ho passen 

en net en uns folis doblegats en forma de petit llibre i aferrant els dibuixos.  

Material: Llapis, goma, folis, dibuixos del conte, conte d’”El lleó i el ratolí”, colors.  

Destinataris: 2n cicle. En aquest cas, es va aplicar a 3r curs.  

Avaluació: Inicial, formativa (la més important) i final.  

Temporalització:  

1a sessió:  Hipòtesis i pluja d’idees sobre el conte. Lectura del conte en veu alta, repartir 

dibuixos i inici de l’escriptura del conte.  

2a sessió: Continuació de l’escriptura del conte individual. (Qui no acaba ho fa a casa).  

3a sessió: Correcció per parelles de diferents trossos del conte de diversos alumnes 

(fotocòpia que ha repartir la mestra). Comencem la correcció conjunta.  

4a sessió: Continuem la correcció conjunt (La mestra va escrivint a l’ordinador que es 

projecta amb el canó el resultat final de cada part del conte).  

5a sessió: Passar a net el conte a partir de les correccions que la mestra ha fet en el 

primer escrit.  
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���� Conte que llegirà la mestra en veu alta: 

 

 

���� Resultat final del conte d’una alumna:   
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