IDEES D’EDUCACIÓ
EDUCAR AMB CONTES

Contar un conte és un extraordinari acte de comunicació entre pares i fills. Posant una
mica d’esforç, atenció i alguna cosa d’interpretació contribuïm a potenciar la
imaginació dels nostres fills i els transmetem valors positius. Potenciar la imaginació
els ajudarà a aprendre a pensar, a reviure experiències passades, a projectar el futur i a
augmentar la seva creativitat.
No es tracta d’arribar a casa després d’un dia esgotador i posarse a llegir el conte que
ens reclamen, sinó de COMPARTIR amb ells un apassionant món de fantasia. Veure
com expressa la seva angoixa davant la pòcima de la bruixa, els seus desitjos d’arribar
al castell abans que el dragó, les seves ànsies de salvar la princesa ... i finalment la
recompensa d’un final feliç.
Els contes infantils satisfan i enriqueixen la vida interna dels nens donat que es
desenvolupen en el mateix pla psicològic i emocional on ells es troben. Els hi
proporcionen seguretat perquè els hi donen esperances respecte al futur en mantenir la
promesa d’un final feliç. Els permet comprendre molts dels seus sentiments, reaccions
i actuacions que encara no entenen ni dominen i que poden arribar a angoixarlos.
Comencen a experimentar per ells mateixos sentiments de justícia, fidelitat, amor,
valentia, etc.
Els contes contenen missatges educatius i valors morals importants que ells capten
inconscientment. Si ens ho demanen, és important repetirlos el mateix conte i és
preferible explicarli abans que llegirlo per afavorir les relacions interpersonals. És
bo un final feliç en tots els contes per fer sorgir l’esperança que els episodis més o
menys desafortunats o desgraciats de la seva vida aniran disminuint d’intensitat i
acabaran per desaparèixer.
De vegades en lloc d’un sermó o una reprimenda que moltes vegades no entenen, o
quan pateixen alguna por, gelosia, baralles, diuen mentides, etc, podem utilitzar un
conte per ferlos comprendre. Però sense caure en l’error d’explicarlos perquè li
expliquem aquell conte i quina és la conclusió que han de treure. Deixem que
interpretin el missatge per si mateixos.

