PROPOSTA D’ANIMACIÓ:
“ UNA PRIMAVERA DE CONTES.”
(Taller de lectura i escriptura curs 2008/2009:.)
OBJECTIUS:
- Incrementar el gust per la lectura literària i l’escriptura creativa.
- Proporcionar més recursos per a l’escriptura.
- Fomentar els hàbits lectors i la comprensió lectora.
- Aprofundir en el coneixement d’alguns escriptors-res, o reculls de contes de
diferents parts del món.
- Celebrar el 2 i el 23 d’abril com a dies del llibre infantil i dia del llibre
respectivament.
NIVELLS A QUI VA DIRIGIDA L’ACTUACIÓ:
- Tots
PROFESSORAT QUE POT IMPLICAR-SE:
- Tots
TEMPS DE DURACIÓ:
-Tota la primavera.
BREU RESUM DE LA PROPOSTA:
La dividirem en tres parts:
1.-Elecció d’un autor o recull de contes per classe, i lectura individual i/o col.lectiva
d’alguns dels seus contes. (Podríem treballar els clàssics de contes i faules: Grimm,
Andersen, Isop... Cervantes “Novel.les exemplars” .... Reculls de contes com els de
les “Mil i una nit”. O diferents parts del món.
2.-Recreació dels contes i composició d’un nou conte canviant alguns del elements,
per equips o individual: personatges, espai on transcorre l’acció, temps, anècdotes,
parts del relat, seqüències... Escriptura del nou conte amb text i il.lustracions ( no ha
d’ocupar més de 2 pàgines, s’ha de cuidar la redacció, la presentació...)
3.-Exposició dels contes en els murals dels passadissos. Col.locarem uns troncs
d’arbres secs fets en paper pintat i retallat ( o d’algun altre material), i a mesura que
vagen escrivint els contes anirem penjant-los al mural i formant la copa dels arbres,
com si floriren per primavera.
Els millors contes els escanejarem i els penjarem al bloc de la biblioteca, encetant
així un repositori de contes de creació pròpia.
(Passaré relació dels llibres de contes que podeu trobar a la biblioteca.)
Bloc de la biblioteca http://biblioteca-portxabia.blogspot.com/
Adreces d’interés:
Raco de contes http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/contes/
Un mar de contes http://www.totcontes.com/
Una mà de contes http://www.unamadecontes.cat/
Els contes de Teresa http://blocs.xtec.cat/teresamontenegro/category/contes/
Per escriure un conte http://www.bibgirona.net/salt/contes/biblioteca/contesbib.htm
Garabato http://pacomova.eresmas.net/

