
 
 

T'explico un conte del meu país 

Dades generals: 

ELIC Badalona i Espai Jove de Converses Interculturals (EJCI) 

Barcelonès 

Roser Armengol (ELIC) 

rarmengo@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

"En el projecte "T'explico un conte del meu país" els estudiants de secundària participen dins 

la programació de les biblioteques públiques de Badalona en l'organització de "L'hora del 

conte", alhora que consoliden l'aprenentatge del català, s'apropen a tècniques d'expressió de 

l'oralitat i fan una tasca de sensibilització intercultural".  

A partir de la demanda que la Biblioteca de Lloreda va fer a l'Espai Jove de Converses 

Interculturals per intentar oferir una programació de contacontes en el seu espai "L'hora del 

conte" es va plantejar donar-hi resposta introduint la metodologia d'aprenentatge servei a 

alguns instituts de Badalona, que podien incorporar part dels objectius curriculars de l'àrea de 

Llengua catalana o de les Aules d'Acollida en aquesta activitat. 

Durant el curs 2008-2009 es va iniciar la prova pilot com a projecte de PEE amb els centres de 

secundària CC. Jesús Maria, Institut Ventura Gassol i Institut Pau Casals de Badalona. A partir 

del curs 2009-2010 es va ampliar la participació en el projecte per part de les biblioteques dels 

centres educatius de primària de la zona que formen part del projecte de "Biblioteques 

obertes" del Pla Educatiu d'Entorn (PEE). Així doncs, l'activitat de contacontes "T'explico un 

conte del meu país" també contribueix a dinamitzar l'oferta de les biblioteques escolars en 

l'horari d'obertura extraescolar i destinada a les famílies i alumnes de l'escola. 

L'objectiu general del projecte ha consistit en "Millorar la presència i l'ús social de la llengua 

catalana com a llengua comuna i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat 

lingüística". És per això que ens hem proposat la creació d'un nou espai d'aprenentatge i de 

sensibilització intercultural a través de l'oralitat i el conte com a expressió.  

Alhora s'ha ofert a la comunitat un servei cultural destinat fonamentalment a les famílies amb 

fills petits i vehiculat a través de la biblioteca pública del barri i de les biblioteques escolars 

obertes fora de l'horari lectiu. Aquest objectiu s'ha concretat en les següents línies 

d'intervenció que garanteixen l'acompliment dels tres eixos del Pla per a la Llengua i la Cohesió 



 
 
social: fomentar l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i la convivència i cohesió 

social. 

Línies d'intervenció específica de l'objectiu general: 

- Sensibilització específica respecte a l'adopció de la llengua catalana com a llengua 

comuna i respecte a la diversitat lingüística. 

- Promoció de l'ús de la llengua catalana. 

- Promoció de l'accés a les llengües d'origen. 

Línies d'intervenció transversals de tots els objectius del Pla Educatiu d'Entorn: 

- La millora de l'èxit educatiu de tot l'alumnat. 

- El desenvolupament de la identitat personal en valors, actitud i habilitats socials. 

- La promoció de la convivència i la cohesió social mitjançant l'educació intercultural 

basada en l'equitat i el foment de l'ús de la llengua catalana. 

- El treball i l'aprenentatge en xarxa que permet la continuïtat i coherència educativa. 

- El compromís cívic i la solidaritat que permeti conviure i participar en la societat 

actual. 

Redacció: Roser Armengol, setembre 2010 

Aprenentatges que s'han donat:  

Per als alumnes de secundària de les Aules d'Acollida i de l'Aula Ordinària (provinents o no 

d'altres països) es planteja:  

- Reforçar l'expressió oral en català. 

- Aprofundir en l'expressió escrita (traducció del conte de la llengua d'origen al català; 

treball estructures lingüístiques; treball de lèxic; treball de cohesió textual). 

- Acostar la literatura a través de l'anàlisi dels contes (estructura, llengua, simbologia, 

referents culturals compartits i universals, etc.). 

- Entrenar les tècniques de dramatització i comunicació. 

- Reforçar la pròpia estima personal i intel·lectual en tant que tots els alumnes són 

portadors d'un saber i uns coneixements culturals valuosos i valorats. 

- Reivindicar la diversitat cultural present a l'aula i reflexió sobre els valors simbòlics, 

culturals, etc. que ens fan més iguals que diferents. 

Per als nens i nenes usuaris de la Biblioteca que assisteixen a "L'hora del conte" es planteja: 

- Oferir un entreteniment cultural. 

- Reforçar de la comprensió i expressió oral en català. 

- Conèixer la literatura infantil d'altres cultures. 



 
 

- Reflexionar i canviar de punt de vista sobre els estereotips culturals dels nouvinguts. 

Descripció del servei:  

Els alumnes de secundària de les Aules d'Acollida i de l'Aula Ordinària ofereixen un servei que 

es concreta en: 

- Cobrir una demanda cultural de les Biblioteques del barri per oferir activitats de 

dinamització de la lectura. 

- Cobrir una demanda dels centres de primària del barri que participen en el projecte 

"Biblioteques obertes" del Pla Educatiu d'Entorn, per tal de programar activitats de 

dinamització cultural i de lectura de la biblioteca en horari d'obertura extraescolar. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Matèries implicades: Llengua catalana 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: setembre 2008 

Data de finalització del projecte: juny 2011 

Entitats que participen a l'experiència: Centres Educatius, Espai Jove Converses 

Interculturals, Serveis Educatius Badalona (ELIC), Ajuntament de Badalona (Educació), 

Biblioteca pública de Lloreda. 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Maresme, 192 

Població: Badalona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 934 600 956 

Correu electrònic: rarmengo@xtec.cat 

 


