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Contes d’estructura de la frase

⮚ Generalment són històries que giren al voltant d’un mateix centre d’interès (el parc, la botiga, l’estiu,

la casa…), per tant, no cal fer tot el conte a la vegada perquè no hi ha un fil conductor.

⮚ Utilitzarem aquest tipus de conte per treballar EL VERB i l’ESTRUCTURA DE FRASE.

⮚ Farem descripció de la imatge. Anirem anomenant el que veiem, posant el verb i construïnt la frase

utilitzant una estructura simple o complexa depenent de les necessitats de l’infant. Exemple: “El gat

dorm al sofà”; “El papa posa les sabates a la nena”; “Els nens juguen a la pilota i trenquen el vidre

de la finestra”.Hem d’evitar posar el verb ESTAR per defecte, perquè d’aquesta manera només

allarguem la frase i no aportem cap informació rellevant. Exemple: És el mateix dir “La nena menja

pa” que “La nena està menjant pa”.

⮚ Utilitzarem la frase inacabada per ajudar a l’infant a anomenar el verb. Exemple: “Mira, què hi fa el

gat a sobre del sofà? el gat……”



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!



DIFICULTAT BAIXA

Bon día/ Buenos días

Editorial: Combel

En Teo es vesteix/ Teo se viste

Editorial: Timunmas

Pum, pum

Editorial: Combel

On és el cotxe? Dónde 

està el coche?

Editorial: Estrella Polar

El petit arbre de Nadal/ Mi 

arbolito de Navidad

Editorial: Combel

Què hi ha dins la caixa?/ 

Qué hay en la caja?

Editorial: Brúixola



Col·lecció Mixifú. Editorial Combel



Col·lecció El petit Edu. Editorial Joventut



DIFICULTAT MITJA

Un día al parc

Editorial: Combel

Coses que semblen coses/ Cosas que 

parecen cosas

Editorial: Combel

El cavall

Editorial: Barcanova
Un dia amb en Teo

Editorial: Timunmas

L’Agus a l’estació

Editorial: Estrella Polar

On és el senyor Astronauta?

Editorial: Estrella Polar



Col·lecció MIC. Editorial La Galera



Col·lecció Soc en Teo. Editorial Timunmas



Col·lecció. Editorial Panini



DIFICULTAT ALTA

Si jo fos una girafa

Editorial: Castellnou

Osset Siset un dia a la neu

Editorial: Estrella polar
A la maneta

Editorial: Combel

En Pinxo i el Rock

Editorial: Estrella Polar

Bona nit, bosc

Editorial: Estrella Polar

El senyor Mussol

Editorial: Brúixola



Col·lecció El món d’en Teo. Editorial Timunmas



Col·lecció El bosc de colors. Editorial Barcanova




