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RESUM 

El conte és un recurs molt utilitzat a les aules d’educació infantil actualment. Un 

conte permet desenvolupar l’infant a nivell global, des d’aspectes lingüístics fins a 

aspectes més emocionals, passant pels matemàtics, si s’escau. Aquest treball 

pretén investigar com es treballen els contes a les escoles d’avui en dia, així com 

escriure, il·lustrar i editar un conte infantil per a nens i nenes de 3 a 5 anys. Tenint 

en compte l’opinió de professionals de l’educació en alguns dels aspectes del 

disseny de les diferents pàgines i acabats del llibre. 

 

ABSTRACT 

The storybook is a widely used resource in early childhood classrooms today. A 

storybook allows the child to develop on a global level, from linguistic aspects to 

more emotional aspects, including mathematics, where appropriate. This work 

aims to investigate how stories are used in today's schools, as well as to write, 

illustrate and edit a children's storybook for children between 3 and 5 years of age. 

The work takes into account the opinion of education professionals in several 

aspects of the design of the different parts of the book. 

 

 

 

 

 

 

PARAULES CLAU 

Conte infantil, educació infantil, edició, il·lustracions. 

      Storybook, preschool education, edition, ilustrations. 
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1. Introducció  

A qui no li agrada que li expliquin un conte? A qui no li agrada poder-se imaginar un 

món en què els infants volen o els animals agafen característiques dels humans? 

El conte infantil, un tema del qual tothom ha sentit a parlar alguna vegada a la seva 

vida, recentment ha anat agafant protagonisme a les aules de les escoles. Segons 

Bermúdez (2012) és degut a la importància que ha anat agafant dins el currículum. És 

per aquest motiu que després de fer vàries assignatures a la carrera sobre la literatura 

infantil i juvenil, com a professional de l'educació, dues noies, amigues i companyes de 

feina d'estiu, es van embarcar en escriure un conte per a nens i nenes. 

La idea va sorgir després que un estiu, creessin per primera vegada un eix d'animació 

per a nens i nens d'entre 3 i 5 anys. Totes dues, estudiants de magisteri, no sabien 

massa què es trobarien en aquella aventura, finalment un cop va acabar, van reflexionar 

de l'èxit que havia tingut, no només pels infants sinó per l'equip de monitors o de la 

relació amb els pares en veure els nens i nenes contents. Aquesta satisfacció les va 

portar a la idea de deixar tota aquella experiència escrita. 

A més a més, meu el treball de recerca de segon de batxillerat es titulava "Com vols 

que t'expliqui un conte?", des d'aleshores aquest tema m’ha cridat l'atenció i ara que 

torno a tenir l'oportunitat m’agradaria poder aprofundir més en aquest fantàstic món. 

Aquest treball de final de grau pretén explicar tot el procés de creació d'un llibre, segons 

Martínez de Souza (2004) és un procediment diferent per a cada llibre. Per redactar les 

diferents fases d'escriptura d'un llibre es basarà amb l'aportació de Martínez de Souza. 

Pels aspectes estàtics del conte s'han tingut en compte l'opinió de docents que treballen 

cada dia amb aquest recurs a través d'una enquesta. 
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L’objectiu d'aquest TFG és doncs: 

● Dissenyar, crear i editar un conte infantil per a nens i nenes de 3 a 5 

anys. 

Dins d’aquest objectiu més general se n’extreuen 2 més que s’aniran resolent al llarg 

del treball: 

1. Investigar quin és el procés a seguir per crear un conte. 

2. Com valoren els professionals de l’educació els contes a dins l’aula. 
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2. Marc teòric  

El marc teòric d’aquest treball parlarà sobre la importància del conte, en el 

desenvolupament dels infants, on es contrastarà l’opinió de diferents autors envers el 

tema i seguidament quin paper té el conte a les aules d’Educació Infantil mitjançant 

alguns exemples. 

2.1 LA IMPORTÀNCIA DEL CONTE INFANTIL  

Segons la Luisa Martín (2007), per explicar contes, cal estar convençut que servirà per 

a alguna cosa així com dedicar-hi estones. Per l’autora un conte és l’explicació peculiar 

d’una història que parteix d’una situació, on hi succeeix una cosa i també hi ha una 

situació final. El mateix concepte descrit per Ruyra (s.d., citat per Ros, 2007) un conte 

“no té altre valor que el que li atorga la intensitat i exquisidesa. [...] A vegades desperta 

profundes realitats dins l'ànima”. Així doncs els dos autors relacionen el conte amb un 

concepte molt sensible, delicat i emocional.  

Moratons i Herrera (2008) en el seu article afirmen que  

“Quan llegim un conte a un infant, a més de compartir amb ell una estona agradable, afavorim 

l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats bàsiques per a un bon desenvolupament. Aquesta 

activitat també ajuda a desenvolupar la comunicació oral, adquirir vocabulari nou i millorar la 

comprensió, l’aprenentatge i l’ús d’estructures sintàctiques més complexes, així com el 

desenvolupament gramatical. També millora la capacitat d’escolta i atenció, així com el 

desenvolupament d’aspectes bàsics de la comunicació com la participació activa i el torn de 

paraula.” 

I no són les úniques que relacionen el conte amb l’afavoriment en el desenvolupament 

de l’infant, Ripollès (2011) i  Amat i Bernal (2019) també remarquen l’essencialitat 

d’explicar contes als infants fet que permet iniciar-los en l’art de la paraula i la creativitat 

de la llengua, així com la lectura i l’escriptura; sovint a través de situacions emocionals 

o sentimentals com són les que ens poden transmetre un conte o narració. 

Anant una mica més enrere en el temps trobem molts altres autors que parlen sobre el 

conte, alguns d’ells són Gianni Rodari (1976) que relaciona directament els contes amb 

l’empatia, permeten a l’infant veure les coses amb els ulls dels altres. O bé Bettlheim 
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(citat per Torres, s.d.) afirma que:  “El conte recupera i perllonga la iniciació en allò 

imaginari. Constitueix una diversió i una evasió només per a la consciència superficial i 

especialment per a la consciència de l’home modern.”  

Així doncs, queda remarcada la importància del conte en el desenvolupament de l’infant. 

2.2 EXPLICA’M UN CONTE 

Hi ha tantes maneres d'explicar contes com persones que expliquen un conte. 

Cadascú té el seu propi estil que ens fa diferents dels altres narradors. 

Els contes, al llarg de la història han esdevingut un recurs molt important i present en 

el desenvolupament dels infants. En anglès hi ha el concepte de Storytelling, el fet 

d'explicar contes és una pràctica molt habitual en els docents especialment en els 

d'Educació Infantil. A més és una tasca relativament difícil, Andrew Right (1995) va 

escriure un llibre únicament dedicat a parlar sobre el concepte. Segons l'autor hi ha 

molts paràmetres a l'hora d'explicar contes a infants com per exemple: es llegeix o 

s'explica?, la veu, les interrupcions o la postura corporal entre molts d'altres. Així 

doncs per explicar bé un conte s'han de donar unes característiques molt concretes 

tenint en compte l'ambient, l'espai, el contingut, etc. 

Alguns dels punts rellevants també els té en compte Martín (2007) on afirma que hi 

ha uns aspectes a tenir en compte: 

• Esollir bé el conte: per escollir el conte ideal per aquell moment cal haver 

remenat molts contes. Afirma que cal ser progressius, començar per petits 

relats amb històries molt senzilles que relatin accions del dia a dia dels nens i 

les nenes.  De mica en mica es poden anar introduint altres històries. 

Recasens (2016) En el seu llibre remarca que abans d’escollir els contes cal 

tenir en compte aspectes com: 

o L’edat, en un infant de 3 anys no se li explicarà el mateix que un de 5 

ni un de 12. Això no implica haver d’explicar contes molt senzills als 

més petits sinó tenir molt present la possibilitat d’adaptar-lo. 

o Els gustos, és molt important que un llibre o conte agradi i cridi l’atenció, 

és per això que sovint interessarà més un conte que atregui que no un 

que parli d’algun tema que no sigui tan significatiu pels infants. 
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o La temática, els contes són una bona eina per treballar temàtiques que 

poden resultar més complexes pels infants, com per exemple resolució 

de conflictes o el dol.  L’autora posa l‘exemple d’una Caputxeta 

Vermella que no es deixa enganyar o una altra alternativa també pot 

ser reduir la història per tal de que sigui més comprensible pels infants. 

o La localització, cal tenir en compte que els contes d’aquí no són els 

mateixos que s’expliquen a Àsia, a vegades és ric també que els infants 

puguin veure contes d’altres llocs del món. 

• Maneres d’explicar contes: no sempre cal explicar-lo de la mateixa manera. 

Algunes vegades el podem llegir, d’altres utilitzar titelles o aprofitar el 

moviment del propi cos.  
• Comunicació interactiva: Martín remarca la importància de la comunicació que 

s’estableix entre el narrador i l’infant, més enllà de la comprensió cal donar 

peu a les reflexions posteriors que els genera el relat als nens i les nenes. 

Potenciant la imaginació o llenguatge oral entre d’altres. 

 

Requesens (2016) també marca alguns aspectes claus mentre s’explica el conte 

i un cop s’ha acabat.  

• És important crear l’ambient adequat per tal que l’infant sàpiga que serà 

un moment de tranquil·litat i escolta i a més se senti còmode. 

• Tenir molt present tant les fórmules d’inici com les del final, és un moment 

que ajuda als infants a situar-los i veure que va de veritat, així com marcar 

el final de conte.  

• La distribució, els infants han de poder interactuar i veure a la persona 

que l’explica per tal d’afavorir un millor funcionament i clima de 

tranquil·litat. 

• Jugar amb la veu, és una eina molt valuosa i rica que permet que l’infant 

entri al conte i gaudeixi de la història tant o més que qui l’explica. 

• Parlar sobre les impressions del conte un cop s’hagi acabat, pensar un 

final diferent és una possible proposta a fer al final del conte que permetrà 

la interacció i mostrar el punt de vista dels propis infants. 

 

2.3 EXPERIÈNCIES LITERÀRIES A ESCOLES CATALANES  
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Hi ha moltes experiències amb el conte infantil a dins l’aula, degut a la gran importància 

que té en el desenvolupament de l’infant esmentada anteriorment. A continuació 

algunes experiències d’escoles catalanes. 

2.2.1- La Petita Biblioteca 

És un projecte de l’escola Lloriana (cicle d’Educació 

Infantil) de Sant Vicenç de Torelló juntament amb la 

Llar d’Infants “Els Gallarets”, també de la localitat, 

amb la col·laboració de la Universitat de Vic i 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. Així doncs 

engloba tota l’etapa d’educació infantil, tant el 

primer cicle com el segon a més, permet una 

continuïtat entre els dos centres educatius. 

La Petita Biblioteca és un moble on hi ha diferents recursos literaris (refranys, 

endevinalles, contes, llegendes...) i permet als infants una hora a la setmana poder 

gaudir de l'escolta. 

El projecte neix de la inquietud d’apropar i fer viure les primeres literatures als infants 

del poble i d’aquesta manera transmetre les tradicions i la cultura catalana, 

anteriorment, les àvies explicaven contes als néts a la vora del foc. Actualment es 

considera que aquest costum s’ha perdut molt. A més a més el poble no disposa de 

biblioteca pròpia i l’escola tampoc.  

A causa de la creació d’aquest projecte, l’escola va habilitar el curs passat una aula 

anomenada aula de la Petita Biblioteca, que a més de poder crear un espai i ambient 

especial per les diferents sessions, també ha esdevingut un espai de lectura i biblioteca 

per la resta de l’escola. 

A més del projecte també se n’ha creat un llibre anomenat Primeres Literatures a 

Educació Infantil (2019) que descriu els diferents elements del moble i proposa 

exemples de petites literatures. 

Il·lustració 1. La petita biblioteca 
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2.2.2- La màgia dels contes als passadissos (s.d.) . 

A l’escola Collserola de Sant Cugat del Vallès durant el curs 2012-2013, es van proposar 

construir les instal·lacions de l’escola en una gran biblioteca. Alguns dels objectius que 

es van marcar van ser: 

- Convertir l’escola en una gran biblioteca per a tota la comunitat educativa.  

- Potenciar la visibilitat de la lectura en el centre.  

- Augmentar i enfortir l’hàbit lector.  

- Transformar els espais de pas en zones còmodes i agradables, divulgadores 

de la lectura. Aquests espais han de motivar el gust per la lectura, la curiositat, 

el plaer de descobrir nous personatges, noves històries...  

El treball va permetre valorar a nivell de centre la importància de la lectura, tant per part 

del claustre i equip docent com per l’alumnat, valoren l’experiència com a molt positiva, 

ja que:  “ha posat en valor la presència dels llibres en tots els indrets de l’escola, de 

manera que es converteixen en un element habitual en el dia a dia dels infants” , també 

en destaquen la importància i cura cap als llibres. 

2.2.3- Biblioendevina, un concurs de literatura i cinema (s.d.). 

A l’escola La Farga de Salt, juntament amb la Biblioteca Municipal, han creat un projecte 

que consisteix a  formular preguntes als alumnes de cicle mitjà i superior sobre alguns 

contes o llibres. Els nens i les nenes tenen un trimestre per trobar resposta a aquestes 

preguntes. Ho fan mitjançant un formulari de Google, d'aquesta manera potencien 

l’interès per la lectura. Les preguntes no només són de llibres de lectura sinó també de 

llibres de coneixement o d'altres àmbits. Alguns dels objectius que es marquen pel 

projecte són:  

-Familiaritzar-se amb la cultura.  

- Divertir-se buscant informació.  

- Comprendre què és el rigor a l’hora de buscar informació.  

- Aproximar-se a la literatura (poesia, teatre, novel·la...), als llibres de 

coneixements i al cinema (curtmetratges...).  
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- Treballar les històries reals i imaginàries des de l’àmbit de la informació.  

- Viure la competició com un repte positiu. 

La valoració que en fan del projecte, és molt positiva i amb els anys que porten 

d’experiència han anat variant alguns punts per tal d’adaptar-se al ritme del dia a dia 

escolar o els alumnes d’aquell curs. 

2.2.4- Fem biblio-hort (s.d.) 

A l’Escola Sagrat Cor de Barcelona, han creat un projecte que relaciona la 

biblioteca amb l’hort escolar. 

En aquesta escola, la biblioteca es va ubicar de manera 

estratègica a la vora de l’hort per tal de despertar curiositat 

o possibles relacions entre els dos espais. Aleshores en van 

sorgir propostes com: posar unes hamaques per llegir a 

l'hort, investigar sobre les plantes i dibuixar-les copiant del 

natural, descobrir receptes de cuina on els protagonistes 

siguin els productes de l'hort, etc. Posteriorment es van 

analitzar les propostes i valorar la seva eficàcia.  Finalment 

algunes d’elles es van portar a terme. A més a més també 

en va sorgir la idea de crear una revista monogràfica sobre 

cadascuna de les plantes cultivades a l’hort. 

Aquesta activitat mensual gira entorn les plantes de l’hort i utilitzen com a 

material de lectura les revistes Cavall Hort i les seves diferents propostes:  

-Escoltar el conte que hi ha a cada revista i treballar plegats la comprensió.  

-Llegir i cantar les cançons.  

-Resoldre en equip els problemes matemàtics.  

-Llegir la informació bàsica sobre cada planta i anar comparant el que es 

llegeix amb les plantes que tenen davant.  

-Fer jocs de preguntes per equips, tot cercant les respostes a les pàgines 

de les revistes.  

-Resoldre en parelles els jocs de paraules: sopes de lletres, mots 

encreuats, laberints, trobar les diferències...  

Il·lustració 2. CavallHort, El 
Romaní 
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-Preparar alguna de les amanides que trobem a la secció de receptes i 

menjar-les plegats. Totes les activitats es fan a l’hort.  

Es busca que tant les lectures com les experiències, estiguin contextualitzades i 

siguin significatives per a l’alumnat. 
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3. Mètode  

El mètode per realitzar aquest treball consisteix primerament en analitzar el 

procés d’escriptura, il·lustració i edició d’un llibre i seguidament en elaborar una 

enquesta sobre la valoració del conte ideal per a docents d’escoles catalanes i a 

partir de les seves opinions dissenyar, i editar un conte infantil. Cal matisar que 

només hi ha la part de redacció i d’il·lustracions, ja que actualment no s’ha arribat 

al final de procés.  

3.1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

La trama del conte sorgeix després d’una experiència que van tenir dues noies, 

companyes i amigues l’estiu del 2019 en un casal d’estiu a Sant Vicenç de 

Torelló.  

Elles són la Mireia Armengol i l’Aina Bigas, estudiants d’educació a la Universitat 

de Vic i Girona respectivament. 

Ambdues veïnes d’aquesta petita localitat. El fet de no tenir gaires habitants i 

estar vinculades a l’escola del poble des de fa temps (és la seva escola, coneixen 

el professorat, hi han fet monitoratge, etc. ), ha permès tenir un vincle amb els 

infants més intens que el que podrien tenir unes simples monitores. El mateix 

passa amb les famílies, la majoria es coneixen d’altres àmbits o situacions 

relacionades amb el poble.   

L’estiu del 2019 va ser el 4t any que les dues feien de monitores al casal d’estiu 

de l’escola, i era el segon any que compartien el grup dels més petits (P3 i P4). 

La seva relació va començar un any abans, es coneixien de vista al poble i les 

dues eren monitores del casal però de diferents grups. Aquell primer any els va 

servir per conèixer-se, veure les seves maneres de treballar i compartir una 

passió per una professió meravellosa. De l’estiu del 2018 a l’estiu del 2019 es 

van anar veient i es van anar animant a crear un eix d’animació pel següent any. 

Tenien diferents maneres de veure l’infant  però alhora compartien maneres de 

treballar entre moltes altres coses. 
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Il·lustració 5. L'escola Lloriana 

Així doncs es van  aventurar a crear un eix d’animació per l’any 2019, cap de les 

dues n’havia fet mai cap i al casal on treballaven tampoc. Van buscar un 

personatge, una cançó i van preparar un material per cada dia que el relacionés 

amb l'anterior. Així és com va sortir el “Doctor Pins”, durant l’estiu van viure 

moments de nervis, alegries, alguna decepció però sobretot van valorar 

l'experiència com a molt positiva. Van aconseguir motivar als infants i sobretot, 

fet que no contemplaven abans de començar, a l’equip de monitors. En acabar 

l’estiu després dels bons records, es van veure de manera inconscient immerses 

en la redacció del conte, sovint estaven parlant, rient,  pensant i en definitiva 

revivint l’estiu, fet que les va portar a pensar a deixar-ho plasmat en un conte. 

Les autores, així doncs, són la Mireia Armengol 

i jo, l’Aina Bigas, dues joves de 22 i 26 anys, 

estudiants de magisteri amb ganes de poder 

compartir el que més els apassiona, la professió 

del mestre/a.  

La il·lustradora és la 

Marta Bigas, té 18 anys i 

germana de l’Aina. Des de ben petita l’ha apassionat el 

món del dibuix, també és estudiant d’Educació Infantil a la 

Universitat de Girona. Quan se li va proposar la idea 

d’il·lustrar el conte, des del primer moment va posar-hi tota 

la seva actitud i dedicació.  

Els protagonistes  són, doncs, tots els nens i les nenes que, sense saber-ho, 

van ser el motor i la font d’inspiració per aquest projecte. 

 

L’espai on transcorre la història és a una escola 

inspirada en l’Escola Lloriana de Sant Vicenç de 

Torelló, a la comarca d’Osona. És una escola de poble 

d’un sola línia, situada en un entorn natural. 

Il·lustració 3. Mireia Armengol i Aina 

Bigas, les autores 

Il·lustració 4. Marta Bigas, 
la il·lustradora 
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3.2. EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UN CONTE 

José Martínez de Souza, un bibliòleg, tipògraf, ortoraf i lexicògraf espanyol 

descriu el procés d’escriure un llibre d’on se n'extreuen els següents punts: 

1. Saber la tipologia de llibre: és important saber quin contingut vols que 

tracti la teva producció, ja que és diferent un llibre tècnic o científic que un 

relat. A més a més cal estar informat sobre la matèria del qual s’escriurà i 

sovint es demana que respongui a una necessitat. Segons l’autor l'elecció 

d’un tema poc original, només es justifica si se li dóna un enfocament 

diferent als altres. Aquest pas inclou també pensar a qui anirà dirigida 

l’obra. En el cas del conte infantil, cal tenir molt present el 

desenvolupament de l’infant motriu, psíquic i social per tal d’adaptar-lo al 

màxim a les seves predisposicions, capacitats i interessos. 

2. Definir al màxim la idea al qual girarà la redacció: cal tenir en compte 

l’enfocament més adequat pel llibre i acotar la idea per tal de no tractar 

massa temes o fer la història una mica complicada d’entendre o fins i tot 

que el lector es pugui arribar a perdre. En el cas del conte infantil és 

important que la trama sigui molt clara, simple i sovint repetitiva.  

3. Buscar l'extensió més adequada:  cal plantejar-se el nombre de pàgines 

que tindrà el llibre, ja que si és una lectura adreçada a adults, en tindrà 

moltes més que si és per nens i nenes de 10 anys, per exemple. Així 

doncs, després de fullejar desenes de contes infantils per a nens i nenes 

de 3 a 5 anys un conte infantil no hauria de tenir més de 25 pàgines. 

4. Posar-se a escriure:  aquest pas és segurament el més llarg, complicat i 

que requerirà més atenció. S’han de tenir en compte totes les propietats 

textuals adaptades a l’edat dels nens i les nenes. 

5. Correcció: llegir i llegir i canviar fins que segons l’autor, a l’obra no s’hi 

pot afegir res sense desequilibrar el conjunt, 

Fins aquí la part escrita, ara bé falta la il·lustració i finalment l’edició del llibre. Els 

passos a seguir per la il·lustració, igual que la part escrita poden variar molt, 

descriurem els que proposa l’editorial Tragaluz (2015): 
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1. La investigació:  cal tenir molt clara la història, cal que l'il·lustrador o 

il·lustradora llegeixi i rellegeixi la trama per visualitzar cada un dels 

detalls que vol expressar. Sovint es pot inspirar buscant imatges 

semblants per tal de poder acabar amb un resultat propi i original. 

2. L’esbós: per arribar al resultat definitiu cal haver fet abans moltes 

proves, tenint en compte com vols que siguin els personatges i les 

diferents il·lustracions. Primerament es dissenyen els personatges. 

3. La il·lació: Un cop tens els personatges caracteritzats, cal pensar 

com vols distribuir-lo i adaptar-los a les diferents escenes i 

seqüències. No només dels personatges sinó dels altres elements 

que apareixen al conte com l’espai on transcendeix la història o 

elements que poden anar canviant al llarg del conte.  

4. Els experiments: Cal pensar molt bé quina tècnica plàstica 

s’utilitzarà per pintar els dibuixos. És per aquest motiu que 

l'il·lustrador, experimenta, prova; pinta amb pintura, cera, colors, etc. 

Aquest pas pot ajudar encara més a caracteritzar els elements del 

conte i permeten expressar-se encara més. 

5. El muntatge: Finalment després de les proves, s’escull una tècnica i 

es pinten els dibuixos per tal de poder ser escanejats i portats per 

editar.   

Finalment l’edició del llibre, segons l’editorial Denes (s.d.), amb alguns matisos 

que proposa l’editorial Tregolam (2017) conté els passos següents: 

1. Enviament del manuscrit: Cal enviar a l’editorial una còpia en paper o 

arxiu informàtic amb dades personals per iniciar el treball. 

2. Elaboració del pressupost: Un cop l‘editorial ha valorat el manuscrit i 

l’obra, en fa un pressupost tenint en compte el nombre de pàgines 

editades que calen pel llibre. Aquest pressupost inclou tot el procés, des 

dels costos de maquetació fins a la impressió dels exemplars. 

3. El contracte: si l’autor i l’editorial arriben a un acord, formalitzen un 

contracte més detallat amb condicions com les característiques tècniques 

del llibre, els terminis de producció, les condicions de distribució, la forma 
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de pagament, i les condicions legals i de compliment de les dues parts. 

4. Maquetació: tot i el producte final de l’autor, abans de ser editat i imprès 

cal que els professionals de l’editorial acabin els últims retocs. Això 

significa organitzar i estructurar el text a les pàgines i els diferents 

elements per tal d'aconseguir una presentació immillorable 

5. Correcció del text: tot i que potser el text s’ha revisat moltes vegades, és 

recomanable que el revisi un professional. No només s’ha de revisar 

l'ortografia sinó també els espais, els punts, les comes, etc. és molt 

important per tal de no treure un llibre amb errors. 

6. Disseny de la portada: a vegades la portada es pensa de manera que 

agradi l’autor però cal ser el màxim d’objectius tant amb la portada com 

amb la contra-portada 

7. Impressió del llibre: finalment, cal pensar com es vol que sigui el llibre 

com a objecte físic tenint en compte, per exemple, el tipus de paper, la 

brillantor i enquadernat. I finalment imprimir els diferents exemplars. 

8. Venda i distribució: Cada editorial funciona diferent, un cop impresos en 

el cada de l'editorial Tregolam ho envia directament a la distribuïdora per 

enviar als compradors. D’altres editorials com la Denés no especifiquen 

aquest procés a l'article consultat.  

 

3.2. FASES DEL DISSENY I LA CREACIÓ DEL CONTE. 

Per tal de complir l’objectiu principal de “Dissenyar, crear i editar un conte 

infantil per a nens i nenes de 3 a 6 anys”, s’ha optat pels passos que marca 

Martínez de Souza i l’editorial Tragaluz a la situació de l'experiència. Algunes 

de les decisions que tenen relació amb els personatges o les il·lustracions, 

d’altres es basaran en el resultat de l’enquesta.  Així doncs el procés seguit és 

el següent (els passos remarcats amb negre són els que han aportat Martínez 

de Souza i l’editorial Tragaluz):  

TEMPS PASSOS 

Novembre- 

2019 

1. Triar la tipologia de llibre: conte infantil adreçat a nens i 

nenes de 3 a 5 anys. Tenint molt en compte assignatures 
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de la carrera d’educació relacionades amb la literatura 

infantil i juvenil. 

Segons Corbin (s.d.)  els llibres es poden classificar segons el 

seu format o bé segons el seu gènere.  

El llibre presentat en aquest article, és un llibre en paper del 

gènere èpic, que s’expressa per mitjà de la narració i es dirigeix 

als lectors de manera subjectiva.  El cas del conte infantil, explica 

un fet fictici que sol ser breu i amb pocs personatges. 

Desembre- 

2019 

 

2. Definir al màxim la idea al qual girarà la redacció: 

transmetre l’experiència d’un casal d’estiu, des del primer 

dia, fins al tancament de l’eix passant per les rellevants 

propostes d’activitats al llarg de les setmanes. Redactar 

breument la idea. 

 

En el cas del conte, es relatarà la història d’un grup de nens i 

nenes durant un mes de juliol, en què han d'ajudar a un suposar 

“Doctor Pins” a recuperar la memòria. Les diferents pàgines del 

llibre aniran descrivint diferents activitats que van fer aquests 

nens i nenes. Basat en una història real. 

3. 1a reunió amb la Mia Güell, professora de la Universitat 

de Vic, que ha fet alguna assignatura a la Mireia 

Armengol. Ella és l’assessora de tot el procés. En aquesta 

reunió se li explica la idea i ella indica en quina línea s’ha 

de seguir treballant.  

4. Buscar l'extensió més adequada: a partir de molts 

llibres d’exemple, es va escollir el llibre De quin color és 

un petó?  de Rocio Bonilla, per tal de seguir-ne una mica 

l'extensió, distribució de les pàgines, etc. 

L’extensió serà de 22 pàgines de text i dibuixos, de manera que 

no es farà no massa llarg ni massa curt. 
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5. Enquesta (ANNEX 1): Elaboració d’un formulari de 

Google per tal de saber l'opinió de docents de les escoles 

actualment així com d’estudiants d’educació.  

Gener -2020 6. Pensar en les il·lustracions: reunió de les autores amb 

la il·lustradora per parlar sobre com volien que fossin els 

dibuixos. 

Els dibuixos han de ser atractius pels nens i les nenes, però 

alhora entenedors. També que sàpiguen transmetre la màgia de 

l’experiència viscuda i estiguin inspirats amb la història real, tant 

els espais com els protagonistes. 

7. Posar-se a escriure: les autores van redactar primer la 

història sencera en un full.  Van agafar fulls en blanc i van 

anar pensant en com voldrien distribuir les pàgines. Quin 

text a cada pàgina i com s'imaginaven les il·lustracions. 

Tenint en compte el vídeo del casal d’estiu del 2019, on 

apareixen fotografies de cada dia. 

Primerament s’escriu en un full blanc tota la història redactada. 

Posteriorment amb l’ajuda de la il·lustradora, es van anar 

distribuint les diferents pàgines amb el text corresponent. Tenint 

en compte que un dels objectius era posar només els aspectes 

essencials, ja que sovint els dibuixos explicaven la major part de 

la història. 

8. Posteriorment van elaborar-ne un Storyboard (com que 

s’ha anat modificant al llarg de procés a l’apartat de 

resultats hi ha el definitiu). 

9. La investigació:  en aquest cas, calia que es mirés el 

vídeo de recull d'activitats del casal d’estiu 2019 on 

apareixen els diferents infants i les diferents activitats que 

es volen plasmar al conte. 

Febrer 2020 10. L’esbós: la il·lustradora va fer unes primeres mostres de 
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les opcions del dibuix, per tal que s’adeqüessin a l’edat, a 

les expectatives de les autores, als espais, etc. 

11. La il·lació: Aquest pas es fa junt amb l’esbós, ja que les 

autores li marquen des del primer moment els diferents 

espais a dibuixar, fet que permet poder avançar cada 

dibuix com un tot, tenint en compte els personatges, la 

trama i els espais.  

12. Es va completant l’storyboard amb el text i els dibuixos. 

 

Març- 2020 

13. Reunió amb la Marta Camps, regidora d'educació de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: Se li proposa la 

idea i ens comunica que cada any el poble edita sense 

l’objectiu de comercialitzar l’obra un conte/llibre d’autors 

del poble. Ho proposa pel llibre de l’any 2021. 

14. Els experiments:  

Hi ha moltes tècniques de fer les il·lustracions, segons Valquiria 

(s.d.) hi ha dos tipus d’il·lustracions: 

● Il·lustracions digitals: caracteritzades per ser creades 

directament a partir d’una eina digital, ordinador, tauleta… 

Actualment hi ha moltes aplicacions i eines que la 

permeten. 

● il·lustracions tradicionals: són aquelles que mantenen el 

toc i la personalitat de l’autor, ja que són originals: 

○ Tinta 

○ Grafit 

○ llapis de colors 

○ Pastel 

○ Acrílic 

○ Oli 

○ Collage 

○ Retoladors 
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○ Gravat 

○ Aquarel·la 

En aquest cas, tenint en compte els resultats de l’enquesta, es 

van fer proves de pintura amb aquarel·les, pintar amb colors i 

retoladors i ceres. 

15. El muntatge: S’acaba escollint el pintat barrejat entre 

color i retolador, utilitzant les aquarel·les per fer algun 

fons. 

16. Es torna a agafar l’Storyboard i s’omple amb els dibuixos 

finals i pintats escanejats. 

17. Correcció: Rellegir l’escrit. Se li envia l’Storyboard més 

definitiu a la Mia Güell. 

 18. Es valora la proposta de la Marta Camps, així com hi ha 

pendent una reunió amb la Mia Güell per seguir avançant 

el projecte i presentar-lo en alguns concursos com la Fira 

del Conte de Medinyà. 

Finalment es decideix tirar endavant la proposta de 

l’Ajuntament perquè el conte surti publicat l’abril de 2021. 

Abril 2020 19. Primer contacte a través del correu electrònic amb en 

Pasqual Bernat, persona que s’encarrega de l’edició del 

llibre de l’Ajuntament de Sant Vicenç. 

Finalment, ja que no s’ha pogut arribar al final del procés, degut a que és un 

treball que requereix temps, per tal de poder donar un acabat al treball, s’ha fet 

un possible producte final amb els dibuixos, el text i els resultats de l’enquesta 

un àlbum digital. A l’ANNEX 2, hi trobareu cada pàgina del conte. 

A continuació unes imatges del procés de creació del conte, bàsicament de la 

part il·lustrativa són: 



Un estiu amb el Doctor Pins, véns?                                                               Aina Bigas Valls 
Disseny, creació i edició d’un conte per a infants d 3 a 5 anys. 
 

  
 25 

 

 
Il·lustració 6. Procés de creació de les il·lustracions   
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4. Resultats  

Es començarà analitzant els resultats de l’enquesta, en el qual hi han participat 

un total de 211 docents i estudiants d’educació infantil, educació primària o doble 

titulació d’educació infantil i educació primària. L’enquesta es va difondre a través 

de grups de Whatsapp i el Facebook. 

4.1 ANÀLISI DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA 

La primera pregunta feia referència a quina titulació disposaven els enquestats 

o estaven estudiant: 

 
Gràfic 1.Ets mestre/a o estudiant de... 

Com es pot observar la majoria de persones que van respondre l’enquesta tenien 

els estudis directament relacionats amb l’Educació Infantil (44%) seguit 

d’Educació Primària (33%) i finalment amb un 23% Doble Grau d’Educació 

Infantil i Educació Primària. 

La segona pregunta estava relacionada amb els personatges, quina tipologia 

creuen que és la ideal per un conte d’educació infantil. 
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Gràfic 2. Com t'agradaria que fossin els personatges? 

La majoria (74%) dels enquestats van respondre que els personatges del conte 

fossin nens i nenes de la seva edat, és a dir, d’entre 3 i 5 anys. En segon lloc, 

amb un 45% de les respostes consideraven que els personatges haurien de ser 

animals 

La següent pregunta demanava si preferien dibuixos o imatges reals en les 

IL·LUSTRACIONS. 

 
Gràfic 3. Hi prefereixes... 

La resposta va ser per àmplia majoria que preferien dibuixos, amb el 72%, 

mentre la resta de participants prioritzaven les imatges reals (23%) o la barreja 
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de les dues tipologies (3%). 

Seguidament es demanava, en cas d’haver escollit dibuixos, si preferien que 

fossin d’un il·lustrador novell o d’algun il·lustrador en concret. 

 
Gràfic 4. Si has marcat a la pregunta anterior la resposta "dibuixos", de qui t'agradaria que fossin? 

La majoria de participants va estar d’acord en què els dibuixos fossin d’un 

il·lustrador o il·lustradora novell/a 141 de 161 respostes enregistrades, el 88%. 

Les dues següents preguntes feien referència a com havien d’estar pintats els 

dibuixos. 

 
Gràfic 5. Si has marcat a la pregunta anterior la resposta "dibuixos", pintats amb alguna tècnica en concret? 
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Gràfic 6. Si has marcat a la pregunta anterior la resposta "dibuixos", t'agradarien tots pintats o ressaltant 

alguns aspectes? 

Com es pot veure no hi predomina cap tècnica en concret. De totes maneres 15 

persones coincideixen en escollir les aquarel·les per pintar les il·lustracions del 

conte. 

Finalment sí que coincideixen el 60% de les persones en escollir pintar tots els 

dibuixos. La resta creuen que només s’han de ressaltar alguns aspectes. (32%), 

i en més petites proporcions pensen que és indiferent o que depèn del conte. 

Seguidament se’ls demana sobre el TEXT del conte, si creuen  que n’ha de tenir, 

i com hauria de ser la lletra del text. 

 
Gràfic 7. Creus que ha de tenir text? 
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Gràfic 8. En cas d'haver marcat que ha de tenir text, quin tipus de lletra creus que hauria de tenir? 

Hi predomina l’opinió que sí que ha de tenir text amb un 92% opinions a favor i 

un 8% en contra. De les persones que opinin que n’ha de tenir, hi ha més varietat 

d’opinions sobre com ha de ser la lletra, en destaca amb un 60% la lletra de pal, 

tot i que un 16% dels enquestats indica que és indiferent, seguit de l’11% que 

defensa que ha de tenir lletra lligada. En menys proporcionalitat, hi ha qui creu 

que hi han de ser les dues o depèn de la situació i l’edat dels nens i les nenes. 

Finalment el 100% de les persones que han respost l’enquesta coincideixen que 

el conte infantil ha de tenir més imatges que text. 

 
Gràfic 9. En cas d'haver marcat que ha de tenir text, prefereixes que hi hagi més text o més 

imatges/dibuixos? 

Finalment també es demanava si consideraven els contes com un recurs 

important a dina l’aula i què era el que més valoraven d’aquest recurs. Totes les 

respostes van ser positives, com que era una resposta de redacció breu, se’n 
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destaquen algunes: 

-“Sí. Perquè afavoreix l'aprenentatge i ajuda a desenvolupar moltes habilitats 

bàsiques, afavoreix la creativitat i la imaginació i també la gestió de les 

emocions.” 

-“Sempre, estimula el llenguatge, la imaginació, la creativitat…” 

-“Sí, per treballar l’expressió i la comunicació, millorar l’atenció i saber escoltar, 

despertar interès i la imaginació…” 

-“Sí, molt. Des de la meva opinió com a docent, considero que els 

contes són un recurs didàctic que permeten treballar diferents 

temàtiques que afavoreixen el desenvolupament dels infants i la 

convivència social. Per exemple: la diversitat, la violència, la 

resolució de conflictes, valors com el respecte o la col·laboració, 

entre altres.” 

-“Perquè els infants donen molta importància al que es diu en el conte” 

La majoria coincidien en la importància que té en el desenvolupament del 

llenguatge de l'infant així com la creativitat i la motivació. 

En relació a la pregunta sobre què valoren més en un conte, la moltes persones 

coincideixen en els valors que transmet i que la història i l’argument sigui atractiu 

i adequat als infants: 

-“Que aconsegueixi connectar amb qui el llegeix.” 

-“Els valors que aporten.” 

-“Argument clar i original. Amb un punt divertit millor. Imatges boniques i 

atractives” 

-“Diversió, valorar la lectura, unió entre infants.... Juguem i 

aprenem” 
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4.2. EL CONTE 

Seguidament, l’storyboard amb el text definitiu relacionat amb cada dibuix: 

PÀGINA DIBUIX TEXT 

0  

- 

HI HAVIA UNA VEGADA EN UN PETIT POBLE DE LA VALL DEL GES UNS 

NENS I NENES QUE COM CADA ANY COMENÇAVEN EL CASAL D’ESTIU. 

EL QUE NO SABIEN ERA QUE AQUELL ANY ELS ESPERAVA UNA 

AVENTURA MOLT ESPECIAL. 

1 

 

LES NENES I ELS NENS ESTAN A PUNT PER 

COMENÇAR UNA NOVA AVENTURA. 
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2 

 

TROBEN UNA CAIXA MISTERIOSA... 

3 

 

 

- EXPLOTA?  

- HI HA UN GOS?- 

- SEGUR QUE NO HI HA RES!. 
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4 

 

A LA CAIXA HI HAVIA MOLTES COSES. 

5 

 

LA CARTA DEIA: 

HOLA NENS I NENES!  

SÓC L’ESPORTISTA DOCTOR PINS, SI US HEU TROBAT AQUESTA 

CAIXA ÉS PERQUÈ US HE ESCOLLIT, JA QUE NECESSITO LA VOSTRA 

AJUDA.  

NO SÉ SI HAVÍEU SENTIT A PARLAR ABANS DE MI, SÓC UN 

ESPORTISTA MOLT BO!  

PER MALA SORT L’ALTRE DIA ESTAVA PUJANT AL CASTELL DELS 

TORELLÓ I VAIG CAURE, DES D’ALESHORES QUE NO RECORDO COM 

JUGAR A ALGUNS JOCS, QUE EM PODRÍEU AJUDAR A FER MEMÒRIA?  

DOCTOR PINS 
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6 

 

EL DOCTOR PINS CADA DIA ELS DEIXAVA UNA 

PEÇA. 

7 

 

- POTSER ÉS UN JOC!  

- O POTSER ÉS UN PUZZLE!  

- POTSER ÉS UN MISSATGE SECRET! 
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8 

 

- LA TINC! 

9 

 

CONSTRUÏM CABANYES? 



Un estiu amb el Doctor Pins, véns?                                                               Aina Bigas Valls 
Disseny, creació i edició d’un conte per a infants d 3 a 5 anys. 
 

  
 37 

 

10 

 

- QUE VOLS VENIR A AJUDAR-ME? 

- DE QUIN COLOR HO PINTEM? 

- HI FEM UNA FINESTRA? 

11 

 

PODREU AGUANTAR L’EQUILIBRI? 
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12 

 

-AI QUE CAIC! 

-ENS EN SORTIREM? 

-HO HEM ACONSEGUIT! 

13 

 

PINTEM AMB BOMBOLLES DE SABÓ? 
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14 

 

-UAAAU…! EL PAPER QUEDA PINTAT! 

-ÉS MOLT FÀCIL! 

-ECS! QUIN MAL GUST! 

15 

 

SABEU ORIENTAR-VOS? 
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16 

 

-UN MAPA! 

-UNA BANDERA? 

-ANEM-HI! 

17 
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18 

 

JA FALTEN POQUES PECES! 

 

19 

 

ÉS LA CASA DEL SOL! 

.PER QUÈ NO ANEM A VEURE-HO? 
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20 

 

SORPRESA! EL DOCTOR PINS! 

-MOLTES GRÀCIES NENS I NENES, M’HEU 

AJUDAT MOLT! 

21 

 

ENS VEIEM A LA PROPERA AVENTURA! 
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22 

 

 

 

S’ha decidit posar poca lletra a les pàgines perquè  d’aquesta manera els infants de 5 anys podran iniciar-se en la lectura. 

Al final de la història hi ha redactat  tot el conte per ser narrat (ANNEX 3).
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5. Discussió i conclusions  

L’objectiu d’aquest treball és: 

● Dissenyar, crear i editar un conte infantil per a nens i nenes de 3 a 5 anys. 

A més compta amb 2 objectius més específics: 

1. Investigar quin és el procés a seguir per crear un conte. 

2. Com valoren els professionals de l’educació els contes a dins l’aula. 

L’assoliment del primer queda plasmat a l’apartat del marc teòric, on diversos autors com 

Luisa Martín (2007) o Giani Rodari (1976) entre altres afirmen la importància del conte en el 

desenvolupament global de l’infant. A més aquesta informació teòrica es complementa amb 

les valoracions dels professionals de l’educació a l’enquesta. També gràcies a l’aportació de 

De Souza (2004) i les editorials Denes (s.d.) i Tregolam (2017) s’ha pogut plasmar els 

diferents passos a seguir en al creació d’un conte. 

Per validar el segon objectiu, ens fixem en els resultats. Com es pot veure en la il·lustració 

7 on es veu el procés de creació, és un procés llarg que ha requerit moltes hores de treball. 

Tal com es va recollir als gràfics 1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9 finalment s’ha dissenyat el conte amb: 

● Personatges que fossin nens i nenes de la seva edat. 

● Que les il·lustracions fossin dibuixos d’un autor novell. 

● Pintats amb aquarel·les i llapis de colors de fusta amb algun retoc amb retoladors 

com a tècnica cobrint tots els dibuixos. 

● El text escrit amb lletra de pal. 

● Té més protagonisme els dibuixos que el text. 

Finalment cal destacar que totes les respostes a les preguntes han set positives: 
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❖ Creus que el conte  són un recurs important a dins l’aula? Per què?  

❖ Què és el que més valores d'un conte infantil? 

Moltes persones relacionen el conte amb la motivació, els valors i el desenvolupament 

del llenguatge de l’infant, així com la imaginació i la creativitat. 

Han estat respostes molt positives, fet que reafirma la importància del conte en les aules 

d’educació infantil d’avui en dia així com remarquen Amat i Bernal (2019).  

Al llarg del procés s’han trobat dificultats com, la precisió i delicadesa necessària per 

crear un recurs tan utilitzat a les aules. S’han de tenir en compte moltes coses com el 

nombre de pàgines, el text adequat, ni massa ni massa poc, la il·lustració dels dibuixos, 

abans no s’aconsegueix l’acabat esperat s’ha de pintar i tornar a pintar fins a cometre 

zero errors o bé el color de la samarreta del nen o nena que lligui amb el de la pàgina 

següent. Com a dificultat també mencionar que és un procés molt llarg i difícil, al qual hi 

no tothom pot accedir, ja que l’edició d’un llibre requereix un cost econòmic considerable. 

A més també és important que acceptin el teu producte i tenint en compte que no ets un 

autor conegut encara fa més difícil la tasca. 

Així doncs, amb el compliment dels dos objectius específics queda assolit l’objectiu 

general malgrat que no s’ha arribat al final del procés, l’edició real.  A més d’haver 

complert l’objectiu, aquest treball ha servit per descobrir el llarg procés de creació d’un 

llibre, procediment que sovint ens pensem que que és molt fàcil. És una tasca on has de 

tenir en compte moltes coses, des de temes més acadèmics, el desenvolupament dels 

nens i les nenes de 3 a 5 anys, la tècnica que s’utilitzi per les il·lustracions o els colors 

més adequats per a cada situació. A més a més també és un treball que requereix esforç 

i constància, ja que per exemple un dibuix cal pintar-lo 10 vegades abans no 

aconsegueixes el definitiu. 
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Com a proposta de millora, a més a més d’editar-lo en un futur per una editorial és 

digitalitzar el conte, ja que últimament és un recurs també molt utilitzat a les aules. 

Finalment, tot i les dificultats i propostes de millora quan s’arriba al final de tota la tasca 

(tot i no tenir el llibre editat per una editorial), es produeix un grau de satisfacció molt 

elevat que a nivell personal recompensa llarg procés de creació d’un conte. 
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... vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s’ha fos. 

 


