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Contes populars

⮚ Són els contes clàssics que passen de generació en generació i

expliquen històries i aventures que ens transmeten valors

educatius i ens socialitzen.

⮚ El nivell de dificultat lingüística tant a nivell comprensiu com

expressiu augmenta. Cada escena del conte requereix una

estructura de frase diferent.



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

Editorial Combel Editorial Baula Editorial Cruïlla



En Patufet

Editorial Cruïlla Editorial CombelEditorial Barcanova



La rateta que escombrava l’escaleta

Editorial CombelEditorial BaulaEditorial Barcanova



El cargol i l'herba de poniol

Editorial CruïllaEditorial Barcanova Publicacions de l’Abadia de Montserrat



En Tabalet

Editorial BaulaEditorial Barcanova Editorial Susaeta



La caputxeta vermella

Editorial CombelEditorial Barcanova
Editorial Timunmas



El lleó i el ratolí

Editorial CombelEditorial BaulaEditorial Teide



Les set cabretes i el llop

Editorial CombelEditorial BaulaEditorial Timunmas



Sant Jordi i el drac

Editorial Combel

Editorial La Galera

Editorial La GaleraEditorial Estrella Polar

Editorial Estrella Polar
Editorial Estrella Polar



L’aneguet lleig

Editorial Combel Editorial CruïllaEditorial Barcanova



La Ventafocs

Editorial Combel Editorial BaulaEditorial Timunmas



En Pere sense por

Editorial Baula Editorial Cruïlla
Editorial Barcanova



La Rínxols d’or

Editorial Combel Editorial CruïllaEditorial Timunmas



Els follets sabaters

Editorial Combel Editorial Combel
Editorial Baula



En Jack i la mongetera màgica

Editorial Baula Editorial BaulaEditorial Timunmas



En Pere i el llop

Editorial Baula Edicions el Pirata Editorial Susaeta



Blancaneu

Editorial CombelEditorial Timunmas Editorial Estrella Polar



La Bella Dorment

Editorial BaulaEditorial BarcanovaEditorial Timunmas



El gat amb botes

Editorial CombelEditorial TimunmasEditorial Estrella Polar



La llebre i la tortuga

Editorial Baula

Editorial Cruïlla

Editorial La Galera

Editorial Barcanova
Editorial Estrella Polar




