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Notícies

Conta-Contes
El conta-contes consisteix en explicar als nens petits
contes  amb  finalitats  diverses:  una  intenció
didàctica, de lleure, d'incentivar la seva imaginació,
de millorar  la  seva capacitat  d'atenció,  ...   ,  però
especialment  el  que  es  vol  aconseguir  és  el  seu
gaudi personal.

Al nostre institut fa més de deu que n'expliquem als
alumnes de pàrvuls cinc anys de totes les escoles de
Llicà d'Amunt. Quan arriben a la nostra biblioteca,
se senten sobre unes estores col·locades al terra per
fileres.  Mentre  ells  s'asseuen  els  alumnes  conta-
contes ens preparem per explicar els contes.

Una vegada explicat el conte els nens han d'aplaudir
d'una manera especial ja que estan a la biblioteca i
s'ha de fer silenci , per aplaudir aixequem les mans i
les sacsegem.

Els contes que expliquem poden ser de tota mena
de  temàtiques,  però  sobretot  sempre  expliquem
contes educatius, com per exemple La Bugadera, és
un  conte  que  es  basa  sobre  altres  temps  i  ens
ensenya com es rentava la roba als safareigs públics
fa temps, cosa que ara tot ho tenim més fàcil. Avui
en  dia  hi  ha  molta  tecnologia  i  això  ens  permet
rentar la roba amb rentadores, unes màquines que
renten la roba. 

Hi han moltes maneres de donar suport als contes:
amb titelles, iInterpretant, llegint, amb vídeo.

La coordinadora  de  l'activitat  de   conta-contes  és
l'Antònia Guijosa l'encarregada de la biblioteca, ella
és qui  ha organitzat  el  calendari  d'enguany.  Ens
ajuda  a  preparar  els  contes  i  a  donar-li  més
dramatisme o ens dona idees per ajudar a que tot
surti bé.

Si  veiem  que  estan  molt  moguts,  abans  de
començar  la  sessió,  hem  aprés  estratègies  per
aconseguir  mantenint  la  seva  atenció.   Els  diem
unes paraules màgiques: “orelles d'elefant,  ulls  de
mussol i una boqueta molt petita de formiga”.  Quan
veiem  que  ja  estan  més  o  menys  tranquils
comencem amb els contes.

Després  dels  contes  ajudem als  nens  a  posar  les
estores  al seu lloc.

Hi  han  contes  que  els  poden  agradar  més  que
d'altres,  però sempre s'ho passen molt bé.

Entre  conte  i  conte  els  conta-contes  preparem  el
material  de  suport  per  al  següent  que  hem
d'explicar. 

El conte que més èxit ha tingut enguany entre els
nens ha estat el de La Talpeta,  un talp que decideix
anar a fer una volta, però de sobte una enorme caca
gegant  li  cau  al  cap,  ella  enfadada  decideix
preguntar a tots els animals que es troba pel camí
per  saber  qui  havia  sigut,  tots  els  animals  li
ensenyen  com ho fan i  cap era la caca que ella
portava  al  cap, fins que trobà  unes mosques que
identifiquem qui ha estat el responsable.  La Talpeta
decidí  venjar-se així  que va anar  a  buscar  al  gos
quan el va trobar: patapam! la Talpeta va fer una
caqueta al cap del gos i molt contenta va tornar a
casa  seva  a  menjar  macarrons.  I  conte  acabat,
conte contat!

Després  d'explicar  els  contes,  els  rondallaires
acostumem a donar alguns dibuixos dels contes als
nens  perquè els puguin pintar a classe.

La colla que formem el grup de conta-contes som:
Yhjandira, Andrea, Janet, Cristina, Pablo, Eva, Ana,
Shanna, Nerea, Mireia, Siscu, Víctor, Antònia i Maria.

Alumnes conta-contes

Enguany els alumnes de l'institut hem fet l'hora del
conte  durant  el  mes  de  maig  a  la  Biblioteca  Ca
l'Oliveres,  va  ser  una  manera  rodona  d'acabar
l'activitat.


