
 TREBALLEM ELS CONTES 

Una cacera del tresor de les àrees de llengua catalana i 
castellana. S'adreça a l'alumnat d'educació infantil i primària 
i té com a objectiu principal el de fomentar l'aprenentatge de 

la lecto-escriptura.

MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA 
mlluelle@xtec.net

    

INTRODUCCIÓ

El món dels contes ens permet somiar, viatjar, imaginar i 
compartir moltes aventures amb els seus personatges; per això et 
proposo escollir i llegir un dels contes de la llista per 
iniciar un fantàstic viatge virtual.

PREGUNTES

1.Quin és el títol del conte que has escollit? 
2.Saps el nom del seu autor/a? 
3. Quins són els seus personatges? 
4. Què és el que més t'ha agradat del conte? 
5. Qui és el protagonista de la història? 
6. T'ha agradat el seu final? Per què? 

LA GRAN PREGUNTA

Presta atenció. Et convido a escollir i realitzar un dels 
següents treballs: 

1.Fes un resum i un dibuix del conte que has llegit. Pots 
utilitzar una llibreta i un quadern de dibuix o bé, si 
disposes d'ordinador, un editor de text i un programa 
de dibuix. 

2. Fes volar la imaginació: inventa't i escriu un conte. 
3.Activitat de grup: crea un conte amb els companys de 

classe.
4.Participa en un projecte de creació de contes amb 

altres escoles.
http://www.xtec.net/~mlluelle/caceres/contes.htm

http://www.xtec.es/~mlluelle/
mailto:mlluelle@xtec.net
http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance
file:///J:%5CEDUCACIO%20ESPECIAL%5Ccaceres%5Cimatges_contes%5CTREBALLEM%20ELS%20CONTES.pdf


LLISTAT DE CONTES

Contes en català

• Una mar de contes   
• Contes d'arreu del món   

Contes en castellà

• El Cuentacuentos   
• Cuentos   
• Cuentos infantiles   
• Cuentos infantiles de los niños   
• El libro de los cuentos del mundo   
• Cuentos de la Tatara-tatarabuela   
• Kid's Zone   
• Cuentos infantiles. Biblioteca de signos  
• Cuentos infantiles de Hans Christian Andersen  

Creació de contes a les escoles

• Inventa't un conte!   (cicle infantil)
• CEIP Joaquim Cusí de Figueres   (educació infantil) 
• Contes per a la pau d'escoles de Badalona   (alumnes 

de 5è) 
• L'interconte   (primer de primària) 
• CEIP Marià Galí de Terrassa   (educació infantil i 

cicle inicial) 
• Roda de contes de Santa Coloma de Gramenet   

(educació infantil i cicle inicial)

  

http://www.xtec.net/~mlluelle/caceres/contes.htm

http://www.xtec.es/crp-santacolomag/roda 2004/presenta2004.htm
http://www.xtec.es/ceipmariagali/contedrac.htm
http://www.xtec.es/~tesquiro/interconte02/index.html
http://www.pangea.org/crpbdln/activitats/contes/
http://www.xtec.es/ceipcusi/exposicions/sales/sala3/ConteP3A.exe
http://www.xtec.net/~rginer/inventa/
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/andersen/hca.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portal/signos/literatura_cuentos.shtml
http://www.yosipuedo.gov/kidszone/bedtime/swann.html
http://www.pequenet.com/cuentos/index.asp
http://www.waece.org/cuentos/index.html
http://uctv.umce.uc.edu.ve/ninos/cuentos/
http://www.pequelandia.org/cuentos/
http://www.terra.es/personal/kokopaco/cuentos.htm
http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm
http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/arreu/index.htm
http://www.totcontes.com/

