
ORIENTACIONS  PER   CONTINUAR  LES  TASQUES  DES   DE  CASA   PER ALS  
ALUMNES  DE  4t

Nens i nenes, les tutores de 4t  desitgem  poder continuar amb les tasques fins ara 
fetes a l’aula i per això us proposem aquestes activitats a fer,

LLENGUA CATALANA

Fins ara aquest trimestre hem iniciat el treball d´escriure un conte. Recordeu que hem 
escrit finals d‘històries, hem reescrit històries com la de la dona i els animals i ara
doncs, us demanem que comenceu a escriure EL VOSTRE CONTE.

RECORDEU l’estructura d’un conte o base d’orientació  (mireu Tema 2 )
- Títol
- Frase d’inici 
- Plantejament de la història
- Nus de la història
- Acabament o final de la història
- Frase d’acabament

Doncs haurieu pensar aquesta setmana el PLANTEJAMENT o INICI del que serà el 
vostre conte.

 Per això caldrà que ABANS D’ESCRIURE
-penseu en els personatges que hi sortiran
-penseu en quin lloc passa el vostre conte
-penseu com és aquest lloc o com l´imagineu que serà
-penseu quan passen els fets
-penseu quina situació està passant...

Cadascú pot començar a pensar com serà el seu conte a partir dels camins que li 
vinguin al cap, però pot ser una bona estratègia ABANS D’ESCRIURE,
-dibuixar els personatges amb tots els detalls, i fins i tot fer-ne unes titelles retallant-los 
per llavors jugar amb ells i així començar a parlar i inventar les situacions i converses 
del que passarà.
-dibuixar el lloc on passa amb tot detall també us ajudarà a fer després el lligam entre 
els personatges i el lloc….. cases, paisatges…
-Mireu i llegiu també alguns contes com a model, per exemple, a la web UNA MÀ DE 
CONTES.
-Aneu agafant idees plàstiques al visualitzar aquests contes per quan al final en feu la 
representació del vostre conte.

Ara ja podeu COMENÇAR A ESCRIURE  aquest inici i plantejament del vostre conte.



A les estones que dediqueu a BIBLIOTECA  podeu visualitzar i llegir contes de la web 
UNA MÀ DE CONTES i al final de la setmana, escollir-ne un i fer-ne una ressenya.

La base d´orientació per escriure UNA RESSENYA  també és  (Tema 2 )
-Fitxa del llibre
-Resum de l’argument
-Valoració

També podeu practicar la LECTURA d´altres maneres a la web LECTURA EFICAÇ 
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/  

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

