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Aquests dies el COVID-19 ens fa estar a casa:
no podem sortir a passejar, ni anar a comprar,
ni veure els amics... I tampoc podrem sortir
per celebrar Sant Jordi.
 
Però, a casa, podem llegir, ens poden explicar
històries, podem cantar...  Així que, com a
tutors i tutores d'Aula d'acollida, us proposem
que el vostre alumnat us pugui mostrar tot el
que hi estan aprenent aquests dies.
 
A qui no li agrada que li regalin una història?
Com a tutors i tutores, enregistreu-vos llegint
una història o un poema als vostres alumnes i
envieu-los l'àudio. Per a ells sereu els millors
narradors i el millor model!
 
Demaneu-los que pensin en algú a qui pugui
agradar escoltar un conte, un poema, una
cançó... i proposeu-los que es preparin un text
per llegir-lo en veu alta i gravar un àudio o un
vídeo  per compartir amb la persona a qui
hagin decidit regalar la seva història.

COM POT L'ALUMNAT
PREPARAR EL SEU

TEXT?

Poden triar un conte curt, un
poema o una cançó que els
agradi en català o en la seva
llengua d'origen.

Després de fer-ne la lectura,
els demanem que preparin una
lectura en veu alta. Si han triat
un text en una altra llengua,
els demanem que intentin
explicar el seu text en català.

Un cop assajada la lectura en
veu alta del text, els demanem
que el gravin i el converteixin
en un àudiorelat o en un
àudiopoema.

Si a casa no disposen de
connexió a internet o de llibres
per llegir, poden demanar a la
família que els expliquin un
conte, els recitin un poema o
els cantin una cançó  del seu
lloc d'origen.

 
 

 

 

 

 
 

VOLS REGALAR UNA HISTÒRIA?

COMPART IM  E L S  NOSTRES  TEXTOS  EN  TEMPS  DE  CONF INAMENT

MATERIAL PER
A L'ALUMNAT

https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-content/uploads/usu793/2020/04/SANT-JORDI-EN-CONFINAMENT.pdf
https://projectes.xtec.cat/bescat/wp-content/uploads/usu793/2020/04/SANT-JORDI-EN-CONFINAMENT.pdf


RECURSOS EN LÍNIA
EN DIVERSES LLENGÜES

Biblioteca Digital del Instituto
Latinoamericano de la Comunicación
Educativa

Lectura fàcil

Racó de contes

International children's international library

Dibuixa'm un conte

Talila nono

Junts dibuixem i cantem

L'oncle Ali, el xacal i la cabra

Les set cabretes

Africa Storybook

Global Digital Library

StoryWeaver

Worldreader

El mundo es mi casa

Els audiocontes d'El Tatano

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
http://www.lecturafacil.net/news/nous-audiollibres-en-lectura-facil/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/racodecontes/index.html?pagec6a6728a-4001-11e5-beba-000c291c997a=1&googleoff=1
http://en.childrenslibrary.org/
https://issuu.com/linguamon/docs/dibuixa_m_un_conte_web_
https://issuu.com/linguamon/docs/talilanonopetit
https://issuu.com/juntsdibuixem/docs/jdic_6_web
https://issuu.com/linguamon/docs/conte_oncle_ali
https://issuu.com/linguamon/docs/conte_7cabretes
https://www.africanstorybook.org/
https://www.digitallibrary.io/
https://storyweaver.org.in/
https://www.worldreader.org/
https://zahorideideas.com/wp-content/uploads/2020/04/EL-MUNDO-ES-MI-CASA.pdf
http://cavallfort.cat/audiocontes/

