
 

 

FULL INFORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL 
 

P3 – P4 – P5: Projecte: El conte. 

L’abril és el mes més literari de l’any i a l’escola no volem deixar passar l’oportunitat d’endinsar-

nos en el fascinant món dels contes.  

 

Interessar-se i apreciar els contes, els àlbums il·lustrats, els llibres i la lectura com a mitjà 

per aprendre i gaudir. Aquest serà el gran objectiu que guiarà la unitat d’indagació dels contes. 

 

Els contes inundaran el nostre dia a dia:  

 Gaudirem escoltant contes. 

 Llegirem llibres. 

 Escriurem paraules,  personatges, títols i petites històries. 

 Inventarem nous títols als contes a partir de la rutina de pensament del titular. 

 Canviarem l’argument dels contes a partir de la rutina principi-mig-final. 

 Farem volar la imaginació, crearem i explicarem els nostres propis contes a partir d’una 

recepta secreta que tenim per inventar contes boníssims. 

 

A l’hora de castellà a P3 explicarem diferents contes populars; a P4 treballarem la “Ricitos de 

Oro” i a P5 treballarem “El Principito”. 

 

A l’hora d’anglès ens centrarem en el teatre. Ens convertirem en actors, actrius, decoradors, 

espectadors i, potser, fins i tot en directors. 

 

A més, el 23 d’abril també celebrarem la diada de Sant Jordi. Hi haurà la representació de la 

llegenda, el tradicional ball de cavallers, princeses, dracs i tots els personatges de la llegenda i 

un berenar especial, adaptat, en aquesta ocasió, als grups bombolla. 

 

Per altra banda, davant la impossibilitat de convidar-vos a la classe a explicar contes us animem 

a enviar-nos, a través del correu electrònic de la tutora, un booktrailer  del vostre conte preferit 

per visualitzar-lo a la classe. Podeu utilitzar aquest mateix vídeo per participar en el Concurs de 

Booktrailers que organitza l’escola (clica aquí). 

 

Què podem portar: 

 Contes diversos. 

 Contes de la llegenda de Sant Jordi. 

 Titelles. 

 Ninos petits de personatges de Sant Jordi 

                                                    

https://lesalzines.institucio.org/ca/actualitat/general-iii-concurs-de-booktrailer-1

