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PERQUÈ ESTIMULAR EL LLENGUATGE AMB CONTES?
¡ Estimula, com si fos un joc, el PENSAMENT, el VOCABULARI, la DISCRIMINACIÓ

AUDITIVA, l’ATENCIÓ, la MEMÒRIA, la CONCENTRACIÓ i la MOTIVACIÓ.
¡ El conte és una narració i per tant hi ha un fil conductor (coherència) i una

seqüenciació (relacions temporals).
¡ Els contes fomenten la imaginació del nen, ensenyen a escoltar, a pensar i a parlar.

Igualment es treballa els torns de conversa i el saber esperar.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE QUAN EXPLIQUEM UN CONTE?
¡ Buscar l’interès del nen, però que no sigui un

tema exclusiu.

¡ No voler córrer, observar que fa el nen i partir

d’aquí.

¡ Els nens els han de tenir a l’abast.
¡ Dir les coses pel seu nom i no utilitzar un

excés de diminutius.

¡ Trobar el moment adequat i posar-nos ben a

prop per a tenir contacte.

CONTES AMB IMATGES:
¡ Demanar a l’infant on està un dibuix. Quan el nen l’assenyala nosaltres

diem el nom correctament articulat.
¡ Si l’infant ja diu el nom, nosaltres afegirem una qualitat de l’objecte per

tal d’afavorir unir dues paraules.
¡ També podem fer una frase senzilla: la pilota és per a jugar. Per tal

d’afavorir l’ús de frases simples.
¡ Si volem afavorir la comprensió, nosaltres farem la descripció de

l’objecte o l’ús i l’infant l’ha de trobar.

CONTES AMB FIL CONDUCTOR:
¡ Assegurar-nos que el vocabulari sigui adient a la seva edat, si no és així,

l’adaptarem.
¡ Si hi ha molta explicació, en farem un resum per tal de mantenir l’atenció

i poder acabar el conte.
¡ Podem deixar alguna frase inacabada per a que l’infant l’acabi i assegurar-

nos que ens està seguint.
¡ També podem dir alguna barbaritat per a riure plegats.

CONTES CREATS PER NOSALTRES:
¡ De vegades no sabem com explicar un fet als

nostres fills i no trobem el conte adequat a
les pròpies necessitats. Aleshores el podem
crear nosaltres. Cal tenir en compte:
¡ Que no passa res si no dibuixem bé.
¡ Ha de ser curt i concís.
¡ Ha de transmetre positivisme i esperança.

I EL MÉS IMPORTANT A TENIR EN COMPTE
QUAN MIREM UN CONTE…

¡ És un moment per a compartir amb els

nostres fills.
¡ Afavoreix el VINCLE.
¡ I el veritable aprenentatge és el que es

fa de cor a cor i no de cap a cap.

