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Petits grups de llenguatge i atenció a la diversitat

Fem un conte?
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Durant el curs 2010/2011, a l’Escola El Parc del Saladar, d’Alcarràs, al Segrià, vaig portar a terme una ex-
periència, amb un dels petits grups de llenguatge que teníem al centre, on l’objectiu era treballar la llengua 
catalana fent incidència en la lectoescriptura, tenint en compte l’atenció a la diversitat.
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El grup estava integrat per 5 alumnes de 3r de primària, 3 nenes i dos nens, amb la particularitat de que cadascú tenia una llengua materna diferent.  
Tenint tot el curs per davant i una hora setmanal per treballar tots plegats, vam decidir que podríem fer l’adaptació d’un conte, que tots coneguéssim.    I el conte triat va ser 
“Els tres porquets”. 
Primerament, com a context alfabetitzador, vam visionar un vídeo molt ben fet sobre “Els tres porquets”, on es veu com el van contant i dibuixant alhora 
http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/Els-tres-porquets/catala/250. D’aquesta manera treballàrem la llengua oral amb el suport de la imatge, fent de l’escolta activa una 
realitat virtual. El vídeo el van veure primer els nens i nenes individualment, a casa seva. Es van apuntar l’enllaç per buscar-lo per Internet. A la setmana següent  vam constatar 
que havia estat un èxit. Fins i tot els que no tenien Internet a casa, s’havien espavilat per anar a casa d’algun familiar per poder veure el conte. Seguidament vam tornar a veure 
tots plegats el vídeo, perquè així segur que tots ens podríem fixar en coses que no havíem vist fins llavors. També els nens van aprofitar per preguntar pel significat d’algunes 
paraules que no havien entès.  
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tien, i com es contava als diferents països. Vam aconseguir tenir el conte en català, castellà, anglès, francès, gallec, basc, alemany, i xinès. Vam llegir els que vam poder, i la 
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Des d’aquell moment ja estàvem a punt per començar a escriure el conte, ja que havíem interioritzat la història i la sabíem narrar, en la versió que més ens havia agradat. 
La primera sessió d’escriptura va passar volant, doncs tots deien la seva i triàvem la millor opció de cada frase, amb les correccions adients. Tal com es deia, s’escrivia, cadascú 
a la seva manera, encara que de vegades preguntaven com s’havia d’escriure aquesta o aquella paraula. També havíem d’anar puntuant l’escrit. Posteriorment, al dia següent, 
cadascú llegia el que tenia escrit, intentant fer-ho el millor possible, corregint de passada el que no era correcte. D’aquesta manera van passar quatre sessions d’escriptura i lec-
tura cooperativa. 
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nes del futur llibre. Vam passar l’estona marcant les paraules que passarien a ser dibuixos, al menys de la part que teníem escrita. També es va repartir la feina dels dibuixos, 
i es van començar a fer. Un d’ells va fer el dibuix de la tapa, on tots vam ficar el nom, com a escriptors. Així,  dibuixant i escrivint va passar el temps, fins que vam tenir acabat 
el conte. I ara?...Què farem?- van preguntar...
Doncs teníem encara molta feina a fer. Els nens i nenes van escanejar cada dibuix per poder-lo tenir en format d’imatge (JPG). Es va passar tot el conte a l’ordinador amb el 
Word, en lletra lligada, perquè així el podrien llegir els petits. Una vegada escrit en format digital, es van inserir les imatges, substituint-les per les paraules que s’havien triat. 
També es va fer un diccionari al començament, on sortien tots els dibuixos (pictogrames) amb la seva traducció en paraula, però en tots els idiomes dels nens y nenes que ho 
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ges dels diferents dibuixos fets, ja que s’havien d’imprimir, retallar, muntar enganxant les imatges i tornar a escanejar.
Finalment vam imprimir tots els fulls, vam plastificar la tapa i la contratapa, i  ho vam enquadernar tot amb espiral, fent un llibre per cadascú i un altre per tenir a la biblioteca 
de l’escola. Va ser una feinada que va concloure al fer un muntatge del llibre amb Power Point, per poder-lo veure també amb l’ordinador i projectar-lo en pantalla gran.
En resum, amb l’objectiu de treballar la llengua catalana dins de la lectoescriptura, sense adonar-nos-en, vam treballar un munt de “Competències bàsiques”: Competència co-
municativa, lingüística i audiovisual, Competència artística i cultural, Tractament de la informació i  competència digital, Competència de aprendre a aprendre, Competència 
d’autonomia i iniciativa personal, i Competència social i ciutadana. 
Si treballem la lectoescriptura de forma competencial, procurant que l’alumnat pugui demostrar les seves habilitats en els diferents camps de l’aprenentatge, aconseguirem un 
objectiu transcendental per la vida dels mateixos: “fer persones”. 

Fotograma del vídeo de Els tres porquets
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Muntatge de les casetes al bosc Muntatge de les casetes de totxos i el llop


