
TASQUES PER FER A CASA 

 

 
 

 

 

1r) Un ordinador, tauleta o mòbil amb       
connexió a internet. 

2n) Paper, llapis i goma. 

 

 

1r) Veure el vídeo en el següent enllaç i         
anotar les paraules noves en un paper: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/p
araules-noves/video/5934148/ 

2n) Elabora un conte on surti alguna       
d’aquestes noves paraules (primer fes un      
esborrany i després passar-lo a net). 

3r) Podeu afegir una imatge o dibuix       
relacionada amb el conte. 

 

 

★ A la graella següent hi ha altres noves        
paraules: 

https://text-lagalera.cat/blog/wp-content/uploads
/2019/10/SAPSQ-19-10-paraules.pdf 

★ Pots pensar paraules que tu fas servir       
noves i consultar si existeixen a: 

https://www.termcat.cat/ca/neoloteca/noves-inc
orporacions 

 

 

 

❏ El text té una introducció, un nus i        
un desenllaç.  

❏ Explico què passa, a qui li passa i        
com acaba la història. 

❏ Poso punt al final de cada idea i 
començo amb majúscula. Evito 
posar la “i” constantment. 

❏ Reviso l’ortografia i evito les     
repeticions (faig servir sinònims). 

 
 

 

El conte ens permetrà treballar la      
imaginació, aprendre a escriure les idees i       
crear les nostres pròpies històries.  

 

 

Aquest conte l’hauràs d’enviar a la teva       
tutora.  

Si l’has fet a mà, envia una foto amb el          
mòbil a l’adreça de la teva tutora. 

Si l’has fet a l’ordinador o a la tauleta,         
envia el document a l’adreça de la teva        
tutora.  

3rA: emarti20@escolapaucasalsrubi.cat 

3rB: lsebast2@escolapaucasalsrubi.cat 

4tA: mmengib2@escolapaucasalsrubi.cat 

4tB: sborrel3@escolapaucasalsrubi.cat 
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IDEES 

 

COM ESCRIURE UN CONTE 
Cal posar un TÍTOL (el podem pensar al final) 

 

INTRODUCCIÓ 
● Presentació dels 

personatges 
● On passa?  
● Quan passa? 

NUS 
● Aventura o problema: 

què passa i com 
evoluciona?  

● A qui li passa?  
 

DESENLLAÇ 
● Com es resol 

finalment el 
problema? 

 

COMENÇAMENTS 

Hi havia una vegada… 

Vet aquí que una vegada... 

Temps era temps… 

ACABAMENTS 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos.  

I conte contat, aquest conte s’ha acabat.  

 

O POTS ESCOLLIR EL COMENÇAMENT I L’ACABAMENT QUE MÉS T’AGRADI A 
https://sites.google.com/site/contesimes/inicis-i-finals 
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