LA VEU DE LA TERRA

Escriu el teu conte
Descripció de l’activitat
Les paraules creen versos, els versos ens expliquen històries i les històries ens envien un
missatge. Expliquem el procés de creació d’un conte per tal d’aprendre a desenvolupar-ne les
seves parts.
Dificultat 2
Competència
Àmbit Lingüístic: Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments,
realitats i ficcions.
Connexions amb altres àmbits i competències
Àmbit Lingüístic

Competència 5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació,
interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del
text i el propòsit de la lectura.

Àmbit d’aprendre a Competència 5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en
aprendre
grup.

Àmbit d’autonomia, Competència 2. Adquirir confiança i seguretat en un mateix.
iniciativa personal i
emprenedoria
Continguts Clau
•
•
•
•
•

Textos narratius: el conte.
Recursos retòrics.
Estratègies i recursos en el procés de producció d’un text literari.
Correcció lingüística.
Hàbit d’escriure.
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Objectius

Escriure un
conte a
partir de les
idees
generades
en una
conversa
prèvia.

Criteris
d’avaluació
Escriure un
conte seguint
l’estructura
que ens
marquen les
estrofes de la
cançó.

Indicadors
Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Escriu un conte
respectant
l’estructura
marcada per les
estrofes de la
cançó
(plantejament-nusdesenllaç). Utilitza
oracions simples i
ben estructurades,
utilitzant els
connectors més
freqüents i signes
de puntuació
bàsics. Utilitza un
lèxic bàsic i aplica
les normes
ortogràfiques
responent a
normes constants.

Escriu un conte
respectant
l’estructura marcada
per les estrofes de la
cançó (plantejamentnus-desenllaç).
Utilitza oracions
simples, incorporantne alguna de
complexa. Utilitza els
connectors bàsics i
els signes de
puntuació en diàlegs
simples, la coma
explicativa i els punts
suspensius. Utilitza
un bon repertori de
lèxic amb algunes
paraules de lèxic
específic. Aplica les
normes ortogràfiques
que responen a
normes constants i
excepcions de
paraules més usuals.

Escriu un conte
respectant
l’estructura marcada
per les estrofes de la
cançó (plantejamentnus-desenllaç).
Utilitza diversitat
d’oracions, simples i
complexes. Utilitza
connectors, i la tria
d’aquests dona una
bona cohesió al text.
Utilitza els signes de
puntuació que
requereix el tipus de
text. Utilitza un gran
repertori lèxic i
recursos per evitar la
repetició. Aplica les
normes ortogràfiques
i excepcions de lèxic
específic de les
àrees. Escriu les
seves opinions i les
argumenta,
proposant noves
idees per al canvi.

Actuacions
•

Llegim aquest fragment de la cançó “Força”:
Replantem, si ho han cremat…
Construïm, si tot ho han ensorrat…
Netegem, si han embrutat…
Repintem el dibuix esborrat…
El futur despertarà
i un nou conte s’escriurà,
on la vida esclatarà…
Només la lluita ho aconseguirà...
2

LA VEU DE LA TERRA

•

Reflexionem, de manera individual i, després, col·lectiva, sobre el significat
d’aquests versos. Podem diferenciar-ne tres parts? Què ens proposa
cadascuna?

•

Expliquem el símil entre les parts d’una història i els quatre últims versos
de l’estrofa:

1. Introducció o plantejament: El futur despertarà i un nou conte s’escriurà...
2. Nus o desenvolupament: On la vida esclatarà...
3. Final o desenllaç: Només la lluita ho aconseguirà...

•

Detallem les característiques de cada part i com es desenvolupa.

•

Proposem als alumnes que pensin i verbalitzin idees per crear una història
a partir d’aquests quatre versos: El futur despertarà i un nou conte
s’escriurà, on la vida esclatarà… Només la lluita ho aconseguirà… Com
l’enfocarien i des de quins àmbits es pot abordar?

•

Formulem una pluja d’idees entre tot el grup per tal de començar a crear
una història, i, després, plantegem la redacció de la història de manera
individual o bé en grups petits.

•

Acordem mantenir el mateix títol per a la nova història: “Força”, o bé
deixem que cadascú n’inspiri un de nou.
*En una altra activitat, hem proposat una selecció de contes sobre el medi
ambient que podeu realitzar com a treball previ per tal de preparar aquest
escrit.
Materials

•

Lletra de la cançó Força.
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