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Alumnes contacontes
Dades generals:
Institut Castellet
Bages
Montserrat Torné
mtornerifa@gmail.com

Dades de l’experiència:
El projecte "Alumnes contacontes" interrelaciona alumnes de 3r d'ESO i infants de 0 a 5 anys.
Així doncs, nois i noies voluntaris de 3r d'ESO, en grups reduïts, fan de contacontes als nens i
nenes de les Escoles Bressol i d'Educació Infantil de l'entorn.Els diferents grups d'alumnes
contacontes van a l'escola on van estar escolaritzats de petits i així es retroben amb els antics
mestres, l'edifici i l'entorn. D'aquesta manera lliguem els aprenentatges relatius a la
preparació, explicació i representació de contes infantils amb el servei per a un públic (nens i
nenes de 2 a 5 anys) que els escoltaran i en gaudiran, tot establint lligams afectius entre
narradors i públic, i entre exalumnes i antics mestres.
El projecte s'inicia amb una sessió d'assessorament a càrrec d'un contacontes professional.
Aquest curs hem tingut l'oportunitat de comptar amb en Pep Molist, responsable de la
biblioteca infantil i juvenil "El Casino" de Manresa.
Després, de manera autònoma, els mateixos alumnes van a les biblioteques municipals per tal
de triar contes populars, àlbums il.lustrats... amb l'ajut de les bibliotecàries. I, en hores
lectives, analitzem, treballem i preparem els contes per tal de poder anar als diferents centres
de la zona (en hores no lectives) i poder explicar-los als infants.
Com que aquesta activitat es coordina des del Pla Lector del Bages Sud, comptem amb tots els
canals necessaris per tal poder organitzar-la bé: a través de les trobades del grup i dels seus
components (un representant de cada centre educatiu i de cada biblioteca municipal).
També hi ha informació prèvia, a principi de curs, a les famílies, on s'informa dels
aprenentatges que adquiriran els seus fills i del servei a prestar i els seus objectius. El Consell
Escolar aprova l'activitat "Aumnes Contacontes" i les sortides dels alumnes i el projecte
s'inclou a la Programació Anual de Centre.
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Aprenentatges que s'han donat:

[Escribir texto]

-

Tècniques d'expressió oral

-

Lectura oral i comprensiva

Descripció del servei:
Aquest projecte, doncs, lliga els aprenentatges d'uns determinats continguts, habilitats i
actituds relatius a l'explicació i representació d'un conte amb el servei a un públic (nens i nenes
de 2 a 5 anys) que l'escoltarà i en gaudirà. A més d'establir lligams afectius entre narradors
(alumnes grans) i públic (alumnes petits) i, així, realitzant també un intercanvi entre diferents
edats.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Matèries implicades: Llengua
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Octubre 2014
Data de finalització del projecte: Abril 2015
Entitats que participen a l'experiència: Biblioteca, Pla Lector Bages Sud, Escoles d'infantil i
Escoles bressol.
Vegeu un resum audiovisual de l'experiència

Dades de contacte:
Població: Sant Vicenç de Castellet
Comarca: Bages
Web: http://bibliotecacastellet.blogspot.com.es/

