
 
 

Conta'm un conte 

Dades generals: 

Centre de Formació Professional Bemen-3 

Barcelonès 

Vanessa Flores Martos 

vflores@bemen3.cat 

Dades de l’experiència: 

"Conta'm un conte" pretén donar un servei a persones amb dificultats motrius per tal de poder 

apropar la literatura infantil i juvenil a persones amb dificultat en el seu accés. Amb aquest 

projecte es pretén apropar la literatura als infants amb dificultats motrius mitjançant un servei 

de contacontes adaptats en Sistemes Pictogràfics (SPC), durant el seu temps de lleure, tot 

col·laborant amb una entitat que atén aquesta causa socioeducativa, ASPACE. A través 

d'aquest servei es fomenta l'autonomia dels infants en la lectura dels llibres i s'afavoreix la 

seva autoestima i seguretat.  

Per poder elaborar aquest projecte i garantir la seva correcta execució, vam fer una sèrie de 

fases:  

La primera fase va consistir en determinar el servei que volem oferir i establir les relacions amb 

l'entitat, tenint en compte les necessitats pròpies del centre i dels usuaris/es, així com analitzar 

les característiques del grup classe que oferirà la seva col·laboració i establir els aprenentatges 

curriculars vinculats al servei proposat. 

En segon lloc, es va fer la preparació del projecte amb el grup. Al llarg d'aquesta fase es va 

motivar al grup per participar en aquesta experiència comptant amb la presència d'una 

persona responsable de l'entitat on s'oferirà el servei, per tal que motivi i presenti els objectius 

del centre. Així mateix, en aquesta fase s'ofereix la formació de caràcter curricular sobre 

coneixements, valors i competències clau associades al crèdit de Comunicació Alternativa que 

es portarà a terme al centre durant l'horari lectiu de la professora responsable. Dins d'aquesta 

formació comptarem amb el suport d'un expert en adaptacions de materials per a persones 

amb dificultats. 

La tercera fase va consistir en la implementació del servei. Durant aquesta fase es realitza la 

col·laboració de l'alumnat amb l'entitat una vegada a la setmana durant set setmanes. 

Per últim, però no menys important, es va fer l'avaluació a traves de la qual es valorarà 

l'assoliment de les competències curriculars de l'alumnat, així com els resultats del servei ofert 



 
 

per tal de projectar perspectives de millora de cara a futures implementacions. Aquesta 

avaluació es farà a través dels diferents agents que participen en el projecte (professorat, 

alumnat i entitat) per permetre una mirada multifocal. Aquesta avaluació es realitzarà en 

diferents moments durant la implementació i al final de la mateixa amb diferents instruments 

de valoració i seguiment de la col·laboració. 

Redacció: Vanessa Flores, setembre 2013 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aplicació de les Adaptacions de materials en SPC en situacions reals. 

- Cooperació activa amb una entitat social. 

- Realització d'un aprenentatge a través de la cooperació entre persones i equips 

diversos. 

- Iniciativa. 

- Organització del treball. 

- Resolució de problemes. 

- Responsabilitat. 

- Autonomia. 

- Treball en equip. 

- Relació interpersonal. 

Descripció del servei:  

Elaboració i dinamització d'un conte adaptat en SPC. 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Comunicació alternativa 

Nivells educatius: Cicles formatius 

Edats dels participants: 5-8 anys, 8-10 anys, 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: febrer 2013 

Data de finalització del projecte: maig 2013 

Entitats que participen a l'experiència: ASPACE (Associació de la Paràlisi Cerebral) 

Dades de contacte: 

Adreça: c/ Cartellà, 48 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 933 571 258 



 
 

Correu electrònic: vflores@bemen3.cat 

Web: http://www.bemen3.com 


