
 

 

 



EL CONTE 
 

Durant el primer trimestre del curs 99-00 al CEIP de Bordils s’ha treballat a tots 

els nivells, d’Infantil i de Primària i dins l’àrea de llengua EL CONTE. 

Els alumnes durant les classes d’informàtica han elaborat diferents materials 

(dibuixos, gravació de veu, elaboració de contes propis amb el processador de textos...) 

que s’han utilitzat per la creació del paquet d’activitats sobre el conte. 

 

OBJECTIUS 

 

Treball de llengua: Familiaritzar-se amb diferents tipus de contes 

Conèixer personatges de contes populars i tradicionals. 

Conèixer l'estructura del conte: plantejament, nus i 
desenllaç. 

Localització d'on passa l'acció d'un co nte. 

 

Treball d'informàtica: 

 

Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix 
senzill. 

Crear i editar un conte amb un processador de textos senzill. 

Dissenyar, confeccionar i produir activitats i contes de tipus 
multimèdia. 

Fer captures de text i gràfic amb la opció Copia i Enganxa. 

Crear i editar diferents tipus contes amb el programa Clic. 

 

 

 

 



DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Al iniciar el paquet haureu de triar entre dues opcions: 

  

 

 

 

En el paquet dels CONTES hi ha tres contes elaborats pels alumnes a classe i a 
l’aula d’informàtica: 

 

Els alumnes de sisè van elaborar el conte 
del Soldadet de Plom a classe de llengua 
catalana. 

Van dibuixar les escenes a l’ordinador, fent 
servir el Paint Shop Pro. 

Per tal que la ballarina i el soldadet fossin 
sempre iguals, primer el van dibuixar a mà 
i després el van escanejar. D’aquesta 
manera pogueren enganxar els dos 
personatges a les diferents escenes. 

Finament van escriure el text a l’ordinador 
i van gravar la seva veu. 

 

 

Els alumnes de quart van elaborar el conte 
“Vestit nou de l’emperador”. 

Van seguir els mateixos passos que els 
alumnes de sisè, excepte que no van 
escanejar cap personatge. Els van dibuixar 
amb el Paint i van utilitzar l’eina de retallar 
i enganxar per tal que els personatges 
fossin els mateixos a cada escena. 

 



 

 

Els alumnes de sisè van inventar contes i 
els van passar amb transparències per 
poder-los explicar a la resta de les classes. 

A l’aula d’informàtica van aprofitar per 
escanejar aquestes transparències i poder 
fer aquesta activitat. 

Els alumnes de P5, primer, segon, tercer i cinquè van dibuixar diferents 
personatges a l’ordinador, i van gravar la veu en algunes d’aquestes activitats. 

A l’apartat d’ACTIVITATS podeu trobar quatre blocs: 

 

Reconeixement de personatges de contes populars 

Relacionar el personatge amb el nom 

Relacionar personatges iguals 

Sopa de lletres. 

 

Reconeixement de personatges de contes populars 

Relacionar el personatge amb el nom 

Escriure el nom dels personatges 

Sopa de lletres 

Relacionar personatge amb el lloc de l’acció 

Ordenar frases 

 

Ordenar frases 

Relacionar el personatge amb el nom 

Escriure el nom dels personatges 

Sopa de lletres 

Relacionar personatge amb el lloc de l’acció 

 

Explicació de les parts del conte 

Relacionar diferents parts dels contes 

Ordenar les frases dels contes 

 


