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⮚ Els contes ens poden ajudar a estimular el joc simbòlic de l’infant utilitzant l’argument

del conte per representar-lo simbòlicament. Ja sigui en joc de rols on cadascú

representa un personatge de la història o bé amb ninos que farem parlar.

⮚ Quan l’infant té adquirit un domini bàsic del llenguatge i ja realitza joc simbòlic,

podem començar a elaborar nou argument, proposant noves aventures i històries

dels personatges del conte.

⮚ Per afavorir l’expressió lingüística acompanyant l’acció de l’argument:

▪ Donem model, interactuem, donem dobles alternatives per seguir l’argument.

▪ Evitem fer preguntes constantment per comprovar si l’infant sap el vocabulari o l’argument de la història.

⮚ Podem utilitzar joguines, titelles, disfresses, figures de personatges o qualsevol

material (cartró, goma eva, fieltre, plastelina, etc) per representar els personatges

dels contes i poder jugar-hi.

La simbolització dels contes.



Com s’expliquen els contes?

• Abans d’explicar-lo primer l'hem de mirar per saber com és i què explica. 

• Facilitarem la comprensió de l’infant utilitzant gestos, canvis de veu i de to, fent mímica, 

produint onomatopeies (ring-ring, toc-toc...). 

• Utilitzarem un vocabulari entenedor per l’infant. 

• Hem d’animar a l’infant a participar del conte: buscant imatges, assenyalant, imitant, repetint 

el que nosaltres diem, anomenant. 

• Un mateix conte l’explicarem diverses vegades en diferents dies per a que l’infant el conegui 

bé i en gaudeixi més. 

• Farem preguntes (què, qui, per què, etc.) per comprovar que l’infant ha entès el conte. 

Convidarem a l’infant a fer suposicions, a donar la seva opinió sobre l’argument, a posar-se al 

lloc del personatge, a pensar el la solució del problema o situació en la que es troba el 

personatge... És a dir, a partir del conte ajudarem l’infant a pensar. 

• Respondrem a les preguntes que l’infant ens faci parant el conte les vegades que calgui. 

• Hem de deixar que l’infant ens l’expliqui a la seva manera. 

• Hem de respectar el començament i el final del conte: “ Hi havia una vegada...”, “ Conte 

contat, aquest conte ja s’ha acabat”, “Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha 

fos”. 

I RECORDEU…ELS CONTES S’EXPLIQUEN, NO ES LLEGEIXEN!



ELS TRES PORQUETS



SANT JORDI



LA RATETA QUE ESCOMBRAVA 

L’ESCALETA



LA CAPUTXETA VERMELLA



EN PATUFET



EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL



LA CASTANYADA



Altres contes.







Qualsevol espai és bo per mirar contes i jugar.




