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Entrevista

Explica’m un conte 
Des  de  fa  tres  anys  els  alumnes  de  P5  de  les 
escoles  de  Lliçà  d'  Amunt,  visitaran  l'  IES  on 
alguns  dels  nostres  alumnes  de  4t  d'  ESO  els 
explicaran un conte. Aquest projecte el promou 
la  professora  de  Llengua  Catalana,  Mireia 
Queraltó, a la qual,  tot seguit, entrevistem:  

Com va començar tot? 

Vam considerar que calia conèixer la biblioteca del 
centre que també és la del municipi. També volem 
estar més relacionats amb les escoles de Lliçà.

Quin nom té aquest projecte?

No té un nom específic, de moment.

En que consisteix el projecte d’explicar contes? 

Els alumnes es preparen uns contes que expliquen 
als  nens i  nenes de p5.  En acabar,  fan un taller 
relacionat amb algun dels contes.

Com et va venir al cap aquesta idea? 

Els últims anys ho havíem fet en hores extres (pati, 
mig dia...) i vam pensar que es podia incloure en 
hores lectives dins un crèdit variable de l'àrea de 
llengua.

A qui va dirigit? 

A l’alumnat de p5 de les escoles de Lliçà d’Amunt.

Qui hi participa? 

Aquest any són alumnes de 4t d’ESO.

Quants anys portes fent aquesta activitat? 

Aquest és el tercer.

Creus que aquesta activitat l’hauria de fer més 
gent? Per què? 

Tinc  companys  d’altres  instituts  que  s’han 
interessat per la idea. Penso que a les escoles els 
agrada.

Què  és  el  que  aprenem  les  persones  que  fan 
aquest crèdit? 

A  expressar-se  oralment  davant  d’un  públic.  A 
adequar el registre per ser més atractiu, també a 
estimular  la creació de tallers i moltes coses.

Quins contes tenen més èxit? 

La nina russa (m’han trucat d’una escola perquè els 
donés la font per fer-ho ells a l’aula); L’elefantet, 
El Rufus... Aquest any canviarem moltes coses.

Com els treballeu? 

Amb diferents tècniques: peluixos, titelles, mímica, 
acompanyament musical...

Costa captar l’atenció dels nens i nenes de p5? 

No costa. Els agrada. No hi estem massa estona. La 
segona mitja hora la dediquem al taller i  sempre 
ens falta temps.

Com valoren els alumnes aquesta activitat?

 Ho hauríeu de preguntar a ells. Jo penso que els 
agrada. La prova està que volen repetir. 


