
Número 12, març del 2007

Cultura

 Contecontes-2007
Tal  i  com  hem  explicat  a  la  revista  ELI,  el 
Departament de Llengua Catalana i Literatura del 
nostre IES organitza el crèdit variable Contecontes, 
és  una activitat  adreçada als  nens i  nenes de P5 
dels CEIPs de Lliçà d’Amunt. Alguns alumnes de 4t 
d’ESO  de  l’IES  expliquen  contes  als  més  petits. 
Aquesta  activitat  es  fa  a  les  hores  de  crèdit 
variable,  s'aprenen  les  tècniques  d'animació  del 
conte i s'expliquen contes tradicionals, però també 
de més moderns. Per fer la sessió  més agradable 
als nens petits, utilitzen molts recursos i tècniques, 
per captar l'atenció del públic infantil.

 

Les escoles  que ens  han visitat  han estat  les del 
poble: una classe del CEiP St. Baldiri, dues classes 
del CEiP Països Catalans i  dues més  del CEIP  Rosa 
Oriol.

Hem preguntat la opinió  a diversos  professors  de 
les escoles que ens han visitat, i  tots han quedat 
molt satisfets i afirmen que és una activitat molt 
interesant i entretinguda que agrada molt als nens.

Els  professors  que  han  vingut  cada  any  a  veure 
aquesta  activitat,  diuen  que  any  rera  any,  va 
millorant tot, tant els decorats com l'expressió dels 
alumnes...  Es  tracta  d'una  activitat  lúdica  que 
uneix  i  estreny  els  llaços  entre  les  Escoles 
d'Ensenyament  Primari  i   l'Institut  d'Ensenyament 
Secundari del nostre poble. 

Contes contats i contadors

Els  alumnes  de  4t  d'ESO  que  han  participat 
aquest trimestre en el Contacontes són:

Dani Mendoza - Matriosca

Laura Pineda – L'estrella de la Laura

Meritxell Pujol – El molinet màgic

Alba Lopez  - Rinxols d'Or

Irene Gomez – Els colors d'Àfrica

Abigail Catalezo – Elmer

Jessica Pérez – El gat amb botes

Mònica Carreras – El canti encantat

Jana Serrano – Els tres porquets

Anna Tobias – Els 22 botons

Mireia Saez – Bambi

Anna Muñoz – Les disfresses màgiques

Lorena López – El peix Irisat

Jessica Moreno (col·laboradora)                   


