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Notícies
Contacontes
El conte

En una hora s'acostumen a explicar uns 8 contes, ho
fan amb material de suport: titelles, decorats,
capses sorpresa, algun nino,...

El conte és una narració breu de fets imaginaris o
reals, protagonitzada per un grup reduït de
personatges i amb un argument senzill, és una
ficció en prosa, breu i pretén estimular la nostra
imaginació a partir de la fantasia.
Un contacontes (terme significa narrador), també
anomenat contador, contista o rondallaire, és un
narrador oral de contes i històries.
El rondallaire recull el seu material de fonts de
tradició oral o de la literatura, però el reconverteix
en una història que se la fa seva per tal de poder-la
explicar, tot donant un missatge a qui l'escolta.

-Quan es fa l'activitat, hi ve molta gent?
Vénen els grups de p-5 de les escoles de primària
de Lliça d'Amunt

Prepara l'ambient per poder atrapar els oients amb
música,
ombres,
titelles,
màgia,
tot
transportant-los a un mon màgic i irreal on tot és
possible, on no hi ha normes preestablertes.
El narrador no és presoner d'un personatge, és
presoner de la història que narra. Disposa de
tècniques de narració i experimenta el plaer de
coexistir amb els éssers imaginaris de la història. Al
mateix temps, el narrador és l'encarregat de
transmetre tot allò que ell ha après.

Contacontes a la nostra a la nostra escola

-Des que va començar, ha tingut molt èxit?
Moltíssim, cada any les escoles ja esperen aquesta
activitat.

-Quan va començar el conta contes de l' IES
Lliçà?
Des de el curs 2005-2006 amb alumnes que en
aquells moment feien 3r d' ESO.

-Creus que pot durar molt més temps?
Mentre hi hagi alumnes de l'institut que tinguin
ganes de fer-ho seguirà oferint-se.

-Cada quan es fa?
Es fa cada any aprofitant la diada de Sant Jordi
-Com va començar?
Va començar com una oferta d'un crèdit variable
del currículum de català a 3r d' ESO.
Ara, com s'ofereix?
Fa 3 anys que aquest crèdit variable va
desaparèixer i va passar a convertir-se en una
activitat voluntària: els alumnes es preparen per
fer de contacontes en el seu temps lliure i un
professor els coordina.

-Aquest curs, què esteu preparant?
Aquest any hem fet una aposta agosarada.
Un grup d'uns 20 alumnes voluntaris de primer,
segon i tercer d' ESO s'estan preparant per fer de
contacontes.
L'institut ha contractat una especialista per
ensenyar a explicar contes i què cal fer per fer-ho
bé. Es fan sis sessions els dijous al migdia,
aprofitem aquesta estona per escoltar contes
alhora que aprenen com fer-ho.
La veritat és que és molt interessant i ja tenen
ganes que arribi el moment de trobar-se amb els
pàrvuls.

