Aquests dies el COVID-19 ens fa estar a casa; no podem sortir a passejar, ni anar a comprar, ni
veure els amics... no podem anar a veure els avis ni fer-los una abraçada. Has pensat que hi ha
molta gent que se sent sola? Has estat en algun moment avorrit o avorrida? Has pensat que
escrivint pots passar una bona estona i fer-la passar als altres?
Fes volar la teva imaginació i crea històries divertides com va fer Gianni Rodari .Si vols veure
alguns contes fantàstics ,a sota del full trobaràs una adreça on podràs entrar i mirar
alguns dels seus contes .

.
COM S'HO FEIA GIANNI RODARI PER INVENTAR-SE HISTÒRIES DIVERTIDES, TAN DIFERENTS I TAN SORPRENENTS?

Gianni Rodari tenia moltes idees i feia contes molt divertits . A continuació, trobareu dues
idees.

Tria una d´elles per crear el teu conte:

Primera Idea

Segona Idea

Com escriure un conte fantàstic
Abans d'escriure pensa en l'argument del conte. Explica-te'l, a veure si t'agrada. Segons la
tècnica que hagis triat, pensa també en el missatge que vols transmetre amb el teu conte.
Recorda que la història ha de tenir inici, nus i desenllaç. També pots canviar l'ordre lògic
d'aquestes tres parts per causar més efecte en el lector i l'audiència. Quan l'hagis acabat,
torna'l a llegir i mira si pots millorar-lo. No tinguis por de fer-hi canvis, aquest és l'ofici dels
grans escriptors! Assegura't que és divertit, fantàstic, sorprenent... Pensa si has aconseguit
l'efecte que volies produir, o si transmet el missatge que havies pensat. Revisa el títol.
T'agrada? Penses que farà venir ganes de llegir-lo o escoltar-lo?

Una vegada acabat el conte el pots llegir o enviar-lo per correu electrònic als pares , avis
,amics , mestres ..... . També el pots posar a diferents xarxes socials com facebook o
instagram.
ANIMA´T A ESCRIURE PER PASSAR-S'HO BÉ I TAMBÉ POTS FER MOLTA COMPANYIA A LA
GENT QUE ESTIMES .

Imatge d´una mà de contes ( contes de Gianni Rodari )
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/una-ma-de-contes/gianni-rodari-i-els-contesfantastics/video/4486392/

