
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: Treballem amb el conte

SITUACIÓ DISCURSIVA: El centre organitza un concurs de contes i els alumnes en 
confeccionaran un, en grups de cinc. A classe, triarem el més original i l’hi presentarem.

ACTIVITAT: El circ ambulant

CONTEXT: Segona sessió B1

CONTINGUTS: Comprensió lectora - Narració - Temps verbal descriptiu: Imperfet - 
Vocabulari


1. Mireu aquesta imatge. Què hi ha? Què fa? És possible? On passen aquestes coses?  


Font: http://www.contesdemantega.cat/el-circ-ambulant/


http://www.contesdemantega.cat/el-circ-ambulant/


2. Començarem a practicar la narració fent un joc de memòria i relació. Ho 
treballarem en grups de quatre. El professor us repartirà uns papers amb paraules 
separades per guions. 

Començarà el joc la que té el número 1, dient la primera paraula que veu escrita. A 
continuació, el número dos, repetirà la paraula que ha dit el/la company/a i hi afegirà la 
seva primera

paraula. El tercer, repetirà les paraules escoltades (de l’1 i del 2) i hi afegirà

la seva primera paraula. Així s’aniran afegint paraules al conte. En arribar al

número 4, li tocarà de nou el torn al número 1, que afegirà la segona paraula

del paper. I així, fins arribar al final, que serà quan tothom hagi dit totes les paraules del 
seu full.


Ajuda amb el vocabulari del text:


a. Enlairar-se - pujar cap amunt

b. Envelat: construcció al aire liure, coberta i tancada amb teles, per a actes populars

c. Ambulant - Que va d'un lloc a l'altre sense aturar-se gaire temps en cap

(Qualsevol altra paraula que no entengueu, la podeu buscar a internet (http://
mdlc.iec.cat/) o preguntar al/la professor/a


3. Quan tots els grups hagin muntat la seva frase, un representant de cada grup 
sortirà a dir-la en veu alta i els altres companys comprovaran que no s’han deixat cap 
paraula i que les han dit en l’ordre correcte


4. Quin temps verbal han utilitzat en aquest text? Escriviu-ne quatre exemples: 

- 
- 
- 
-


a. b. c.

A.Hi havia una vegada un circ ambulant, més que gran, enorme, immens, ple de colors i 
espectacles que feia les delícies dels petits i grans allà on anava. 


B.Tenia tot allò que tenien els circs: elefants, pallassos, equilibristes, mags i malabaristes, 
però aquest circ era molt especial, ja que arribava i marxava volant pel cel blau. 


C.Quan acabava la darrera funció, els cables de la lona es desenganxaven de terra i 
l’envelat s’enlairava cap amunt com un globus.  Catacric, catacrac, aquest conte s’ha 
acabat. 

http://mdlc.iec.cat/
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UNA - UN - MÉS - IMMENS, - I - LES - I - 


ANAVA.


VEGADA - CIRC - QUE, - PLE - 


ESPECTACLES, - DELÍCIES - GRANS


HI - AMBULANT, - GRAN - DE - QUE - DELS - 


ALLÀ


HAVIA - QUE - ERA, - COLORS - FEIA - 


PETITS - ON




TENIA - TENEN - PALLASSOS - 


MALABARISTES, - ERA - QUE - VOLANT


TOT - ELS - EQUILIBRISTES - PERÒ - MOLT - 


I - ARRIBAVA - PEL


ALLÒ - CIRCS: - MAGS - AQUEST - 


ESPECIAL, - I - CEL


QUE - ELEFANTS - I - CIRC - JA - MARXAVA - 


BLAU.




QUAN - FUNCIÓ, - LA - DE - S’ENLAIRAVA - 


UN - AQUEST


ACABAVA - ELS - LONA - TERRA - CAP - 


GLOBUS. - CONTE


LA - CABLES - ES - I - AMUNT - CATACREC- 


S’HA


DARRERA - DE - DESENGANXAVEN - 


L’ENVELAT - COM - CATACRAC - ACABAT.



