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Educació infantil i cicle inicial sobretot, però es pot explicar a
tota la primària
La moralina de si fem mal fet en rebrem les conseqüències, el
menjar com a base per parlar del ben fet i no tan ben fet.

RESUM
La guineu convida a dinar a la cigonya però li ofereix el que ella no pot
assaborir, al cap d’un temps la cigonya convida la guineu a casa seva i li fa el
mateix.
Conte molt conegut però encara segueix agradant i dóna moltes possibilitats de
conversa a l’escola.
Objectius
. Passar-ho bé amb la narració.
· Parlar de la situació.
· Fer un recull de propostes de menjar que es poden fer a determinats animals.
Descripció de la proposta
Expliquem el conte, tenir en compte que potser alguns ja el coneixen.
Mirem d’encarrilar la conversa cap al tema que hem triat: menjars adequats per
determinats animals, a partir de la història. Hem vist que la sopa en plat pla no
va bé per la cigonya però sí per la guineu.
Frase amb contingut per treballar: Amiga meva, espero que aquest dinar t'hagi
fet el mateix profit que em va fer a mi el teu convit.
Recursos emprats
Expliquem el conte
Adreça on podem trobar el conte en curt d’uns 4’ però és per alumnes una mica
més grans doncs té un llenguatge una mica elevat, si cal és de fàcil adaptació.
http://www.youtube.com/watch?v=loHXTJU-Lzg
A tenir en compte: La faula té un doble missatge. Per una banda, cada persona
té les seves qualitats, la cigonya menja d’una manera perquè el seu bec té una
forma molt especial. De l'altra, ens fa pensar que no podem fer als altres el que

no volem que els altres ens facin. La guineu assumeix el paper d'enganyadora
habitual de les faules, i com a molts relats, acaba sent castigada per les seves
males arts. La mala fama de llops però que no sempre tenen la culpa de tot.
Aspectes didàctics i metodològics
Es pot explicar el conte a tot el grup sencer i es poden fer grups per pensar els
aliments adequats a determinats animals. Primer fer la proposta més oberta i
veient el que va sortint, si cal, es pauta una mica.
Amb el que va sortint el mestre ja s’adona si els alumnes són capaços de
pensar el que es demana i així, tenir una avaluació del treball i si s’han assolit
els objectius proposats.
Documents adjunts (si n’hi ha)
Recull de faules per explicar: http://www.xtec.cat/~averges3/segon/segon.htm
Imatge de la tapa de Cavall Fort dedicada a la faula de la cigonya i la guineu

També podem aprofitar per parlar de la revista Cavall Fort que no tothom
coneix gaire.

