
COM CONTAR CONTES. RECURSOS PRÀCTICS

"Los niños aprenden a leer por el oído, ellos vienen de un país maravilloso y
las primeras palabras que reciben constituyen el otro alimento, caen donde

antes había caído la leche” (Federico Martín)

En aquest  taller  anem a aprendre a  donar importància  als  contes i  a  la  forma de transmetre'ls, 
aprendrem diferents tècniques per a tindre més recursos.
Si els contes desperten la curiositat i la imaginació, a banda de desenvolupar la intel·ligència. Per 
què no prestar-los més atenció?

Contar un conte, és com ficar en funcionament cent peces d'un preciós mecanisme. Som incapaços 
d'explicar com o per què funciona, però ens meravella la seua precisió i compàs. De la mateixa 
forma, la connexió que s'estableix entre un adult que conta un conte i un xiquet/a que l'escolta és 
màgica i és difícil explicar quin és eixe misteri, d'eixa unió que s'estableix entre ells.

Molts de nosaltres som narradors/es en potència però ens limitem a llegir una vegada i una a altra, 
aquells contes que anem recopilant, amb un entusiasme i interès que va disminuint per les dos parts, 
per part del que conta i del que escolta. El taller, pretén retornar el rol transmissor inherent als 
contes i revaloritzar la seua funció comunicadora.

Possiblement, açò passa perquè ens falten recursos, principalment expressius. Perquè intuïm que hi 
ha alguna cosa més enllà del relat, però no sabem què és ni com presentar-lo a eixos xiquets/es que 
ens miren amb grans ulls, que estan disposats a convertir-se en heroi/na, aventurer/a, mag/a ... i  
esperen que siguem nosaltres qui els mostrem com poder fer-lo realitat. 

En aquest cas, us convidem a participar en aquestes sessions que, potser, mantinguen viva la il·lusió 
i l'atenció dels/les que escolten i es puga ficar en pràctica allà on vullguem.

Objectius:

 Conèixer la narració oral i aprendre a narrar contes. 
 Seleccionar i estructurar continguts per a narrar. 
 Dissenyar programes de narració (animacions) per a l'aula. 
 Millorar recursos de la narració: expressió oral, corporal i projecció de veu. 
 Desenvolupar capacitats d'imaginació i improvisació. 
 Conèixer i aplicar recursos per a narrar i enriquir els contes. 
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