
 

 

ANNEX VI 
CREATIVITAT LINGÜÍSTICA DELS INFANTS 

Escola Sadako 

 

 
Requeriment que fa la mestra i els components 

narratius o lingüístics que esperem que digui l'infant  

 
Aportacions creatives dels infants amb què els 

substitueixen 

 
Taula núm. 3  Prèvia del llibre del conte 
Recordes com es deia la mestra? LAIA 
 

 
A veure si la trobem on estava (passa fulls i l’assenyala). 

 
Taula núm. 4. Pàgina 4 del llibre del conte 
Com comença el conte? VET AQUÍ QUE UNA VEGADA 
 

 
Un dia passaven uns nens al camp i estaven caminant i 
llavors estaven parats i llavors al cel hi havia negre. 

 

 
 
Taula núm. 5. Pàgina 4 del llibre del conte 
Uns nens i unes nenes on anaven? ANAVEN D’EXCURSIÓ AL 
CAMP 

 
… d’excursió a buscar cargols 
… d ’excursió al bosc 
… d’excursió a buscar un cargol 
… a l’autocar; a l’autocar 
… a la muntanya 
 

 
 
Taula núm. 6. Pàgina 4 del llibre del conte 
Però, al cel hi havia… Què hi havia? NÚVOLS FOSCOS COM 
EL CARBÓ 

 
… núvols negres 
… núvols llargs 
… negre 
… núvols molt grossos foscos 
… el cel estava fosc 
 

 
Taula núm. 7. Pàgina 6 del llibre del conte 
Un cop asseguts dins de l’autocar, es va sentir un tro… Quin 
soroll feia el tro?  BRRRUM…! BRRRUM…! BRRRUM…! 
 

 
 

Si escoltem un tro ens espantem 

 
Taula núm. 8. Pàgina 6 del llibre del conte 
I tot seguit, gotes de pluja… Com eren les gotes de pluja? 
MOLT GROSSES  
 

 
… gotes d’aigua;  gotes d’aigua molt grans  
 

 
Taula núm. 9. Pàgina 6 del llibre del conte 
Van deixar els vidres plens… Plens de què…?  D’ESTRELLES 
D’AIGUA 
 

 
… d’estrelles als vidres 
… vidres plens d’aigua 
… estrelles brillantes 

 
Taula núm. 12. Pàgina 8 del llibre del conte 
Aleshores, un nen va dir…Què va dir…?  ÉS COM UN PONT 
DE COLORS 

 
… un pont gros 

 
Taula núm. 13. Pàgina 8 del llibre del conte 
Recordes els colors que van dir…?  BLAU, VERMELL, 
VERD… 
 

 
… groc, groc, groc, groc, roig, amarillo, gris, groc, groc, lila… 

 
Taula núm. 14. Pàgina 10 del llibre del conte 
Quan van arribar al camp…Què passava?  QUE JA NO 
PLOVIA 

 
Ja no plovia més i la Laia va dir:  anem a mirar si han sortit 
cargols? 

 
Taula núm. 15. Pàgina 10 del llibre del conte 
I les herbes…Com estaven les herbes?  MULLADES 

 
… mullades que brillaven com la purpurina 
… brillants 
… plenes d’aigua; plenes d’aigua 
 

 
Taula núm. 16. Pàgina 10 del llibre del conte 
Els nens i les nenes… Què van fer…?  VAN ANAR A BUSCAR 
CARGOLS 
 

 
 
… bolets 



 

 

 
 
 
 
Taula núm. 17. Pàgina 12 del llibre del conte 
De sobte, en Biel,  en Marc i la Maria van veure… Què van 
veure…?   QUE UNA FULLA GROSSA ES MOVIA COM SI 
TREMOLÉS 

 
… un cargol enganxat a la fulla 
… una fulla grossa que es movia però no feia  vent i com no fa 

vent? li va dir a aquell nen. Hi ha un cargol enganxat a la 
fulla 

… van veure una fulla que es movia i com és que es mou si no 
fa vent? 

… un cargol i una fulla amb llàgrimes enganxades 
… un cargol en una fulla 
… una fulla gran que es movia i que hi havia un  cargol que es 

movia agafat amb molta aigua 

 

 
Taula núm. 20. Pàgina 12 del llibre del conte 
I què més va dir en Marc…?  I NO CAU! POTSER VOL 
AMAGAR-SE DEL SOL! 
 

 
 
… no cau perquè s’ha enganxat molt fort 

 
Taula núm. 22. Pàgina 14 del llibre del conte 
I van veure que era un cargol… Com era el cargol…Gros o 
petit?  NI GROS NI PETIT 
 

 
 
… ni petit ni gran 
… ni gran 

 
Taula núm. 23. Pàgina 14 del llibre del conte 
De closca…Com era la closca…?  ARRODONIDA 
 

 
… de closca…rodona 
… mitjana… 

 
Taula núm. 24. Pàgina 14 del llibre del conte 
Amb ratlles…Com eren les ratlles…?  DAURADES I DE 
COLOR MARRÓ 
 

 
… negres i “rodorants” 
… negres i daurades 
 

 
Taula núm. 25 Pàgina 14 del llibre del conte 
Que brillaven…Quan brillaven…?  QUAN ELS TOCAVA EL 
SOL 
 
 
 

 
… quan sortia el sol… 
… amb el sol… 
… quan feia sol… 
… quan l’apunta el sol 
… quan el sol estava al cel 

 
Taula núm. 26. Pàgina 16 del llibre del conte 
Però…vet aquí que, mentre el miraven, el cargol es va…?  
AMAGAR DINS DE LA CLOSCA 

 
… es va adormir 

 
Taula núm.  27. Pàgina 16 del llibre del conte 
Primer, Què va encongir…?VA ENCONGIR LES BANYES 
 

 
Va ficar el cap i després el peu i després va encongir les 
banyes. 

 
Pàgina 16 del conte LA MARIA VA PENSAR –LA CLOSCA DEU 
SER CASA SEVA-  (això no s’avaluava però els infants ho van 
dir).  
 

 
… la closca deu ser la seva casa 
… deu ser casa seva la closca? 
… potser vol anar a la terra humida 

 
Taula núm. 30. Pàgina 18 del llibre del conte 
En Marc va proposar: -Posem-lo a l’ombra, sobre la…?  
TERRA HUMIDA 
 

 
 
… terra mullada, mullada 

 
Taula núm. 31. Pàgina 20 del llibre del conte 
I dit i fet, al cap d’una estona el cargol va sortir…?  DE LA 
CLOSCA 
 

 
… de la closca i va fer un caminet 
… va desamagar-se 

 
Taula núm. 32. Pàgina 20 del llibre del conte 
Avançava… Com avançava?  A POC A POC 
 

 
… enganxat amb la bava 
 

 
 
Taula núm. 33. Pàgina 20 del llibre del conte 
I per allà on passava deixava…?   UN CAMÍ DE BAVA 
LLUENT 

 
… un camí que brillava 
… un camí brillant, … un camí brillant; un camí brillant 
… un camí ple de baves 
… va deixar baves 
 

 
Taula núm. 34. Pàgina 20 del llibre del conte 
En Biel, mirant el rastre brillant que deixava el cargol…va 
dir… Què va dir…?   PINTA AMB EL PEU I SENSE PINZELL! 
 
 

 
 
… pinta però sense llapis 
… i pinta amb purpurina 



 

 

 
 
Taula núm. 35. Pàgina 22 del llibre del conte 
La Maria, amb un dit… Què va fer?   LI VA TOCAR UNA 
BANYA 

 
… li va tocar una banya i al cargol no li agradava  
… no li agradava 
… li va tocar l’ull 
… li va tocar una banya i se’n va anar ràpidament perquè la va 

encongir 
 

 
Taula núm. 36. Pàgina 22 del llibre del conte 
I el cargol… Què va fer… ?   RÀPID COM UN LLAMP LA VA 
ENCONGIR 

 
… la va amagar 
… ràpid com un coet 
… escapar com un llamp 
 

 
Taula núm. 37. Pàgina 22 del llibre del conte 
La Maria li va preguntar: Què li va preguntar…?   QUE NO 
T’AGRADA QUE ET TOQUIN LES BANYES? 
 

 
 
 
… que no vols que et toquin les banyes? 

 
 
Taula núm. 38. Pàgina 24 del llibre del conte 
Com va agafar el cargol en Marc… ?   SUAUMENT 

 
… amb molt de compte 
… a poc a poc; a poc a poc, 
… a poquet a poquet 
…  amb la mà; amb la mà 
… per la closca 
 

 

Escola Mediterrània 

 
Requeriment que fa la mestra i els components 

narratius o lingüístics que esperem que digui l'infant 
 

 
Aportacions dels infants amb què els 

substitueixen 

 
Taula núm. 4. Pàgina  4 del llibre del conte 
Com comença el conte? VET AQUÍ QUE UNA VEGADA 
 

 
… havia una vegada que estaven dos núvols foscos com el 

carbó (dibuix)  

 
Taula núm. 5. Pàgina 4 del llibre del conte 
Uns nens i unes nenes on anaven? ANAVEN D’EXCURSIÓ AL 
CAMP 

 

 
… d’excursió al camp però resulta que […] en autobús i anava 

parant i caminava per la carretera… 
 

 
 
Taula núm. 6. Pàgina 4 del llibre del conte 
Però, al cel hi havia… Què hi havia? 
NÚVOLS FOSCOS COM EL CARBÓ 

 
... núvols forts 
… gotetes d’aigua 
… plovia gotes d’aigua 
… núvols gris 
… arcoíris 
… estava tot obscur i estava plovent 
 

 
Taula núm. 7. Pàgina 6 del llibre del conte 
Un cop asseguts dins de l’autocar, es va sentir un tro… Quin 
soroll feia el tro?  BRRRUM…! BRRRUM…! BRRRUM…! 
 

 
 
… el feia molt fort (estira els braços i fa un cercle en señal 

d’explosió) buuuum 

 
Taula núm. 8. Pàgina 6 del llibre del conte 
I tot seguit, gotes de pluja… Com eren les gotes de pluja? 
MOLT GROSSES 
 

 
… estrelles d’aigua grans 
… molt grans 
… grans, grans 

 
Taula núm. 9. Pàgina 6 del llibre del conte 
Van deixar els vidres plens… Plens de què…?  D’ESTRELLES 
D’AIGUA 
 

 
 
… els vidres mullats d’aigua 
… plens de pluja 

 
Taula núm. 10. Pàgina 8 del llibre del conte 
Tot fent camí… Què va passar…?   
VA DEIXAR DE PLOURE 
 

 
… que va sortir l’arc de Sant Martí 
… no plou 
… no plou més 

 
Taula núm. 11. Pàgina 8 del llibre del conte 
Recordes que hi havia al cel?  HI HAVIA L’ARC DE SANT 
MARTÍ 

 
… colors 
… colors 
…l’arcoiris 
 

 
Taula núm. 12. Pàgina 8 del llibre del conte 
Aleshores, un nen va dir…Què va dir…?  ÉS COM UN PONT 
DE COLORS 

 
 
… un pont de travessar cargols 

 



 

 

 
Taula núm. 13. Pàgina 8 del llibre del conte 
Recordes els colors que van dir…?  BLAU, VERMELL, 
VERD… 
 

 
… este es fosc i rosa 
… aquí està el lila i el rosa 
… groc, rosa, negre, groc, lila, taronja… 

 
Taula núm. 16. Pàgina 10 del llibre del conte 
Els nens i les nenes… Què van fer…?  VAN ANAR A BUSCAR 
CARGOLS 
 

 
… cargols rápidamente 
…se agachan en la fulla […] mirar el cargol que ha sortit 

 
 
 
 
Taula núm. 17. Pàgina 12 del llibre del conte 
De sobte, en Biel, en Marc i la Maria van veure… Què van 
veure…?   QUE UNA FULLA GROSSA ES MOVIA COM SI 
TREMOLÉS 

 
… el cargol que ha sortit i s’ha enganxat de la fulla 
… un cargol penjat a fulles 
… una fulla que es movia i havia un cargol 
… una fulla portava el cargol 
… un cargol a sota una fulla gran que s’estava movent 
… que una fulla tremolava 
… un cargol enganxat en la fulla  
… com si plogués i la nena ha dicho que no et moguis 
 

 
Taula núm. 18. Pàgina 12 del llibre del conte 
La Maria, sorpresa… Què va dir? PER QUÈ ES MOU SI NO FA 
VENT 
 

 
   
…mira esta fulla! Se está moviendo ni fa fred 

 
Taula núm. 19. Pàgina 12 del llibre del conte 
En Marc va cridar, entusiasmat…? TÉ UN CARGOL 
ENGANXAT AL DARRERE DE LA FULLA! 
 

 
… té un cargol enganxat con la bava! 
… té una closca arrodonida 
… té un cargol enganxat 

 
Taula núm. 21. Pàgina 14 del llibre del conte 
Què va fer en  Marc…?  VA AGAFAR EL CARGOL 
 

 
… va agafar el cargol però no era un cargol ni gran ni petit 
… va agafar el cargol i le va dejar bava 
 

 
Taula núm. 22. Pàgina 14 del llibre del conte 
I van veure que era un Cargol… Com era el cargol…Gros o 
petit?  NI GROS NI PETIT 
 

 
 
… ni petit ni gran 

 
Taula núm. 23. Pàgina 14 del llibre del conte 
De closca…Com era la closca…?  ARRODONIDA 
 
 

 
… dura; dura 
… rodona 
… brillant 

 
 
Taula núm. 24. Pàgina 14 del llibre del conte 
Amb ratlles…Com eren les ratlles…?  DAURADES I DE 
COLOR MARRÓ            

 
… de colors 
… daurades i negres 
… groc i negre 
… grogues i marrons 
 

 
Taula núm. 26. Pàgina 16 del llibre del conte 
Però…vet aquí que, mentre el miraven, el cargol es va…?  
AMAGAR DINS DE LA CLOSCA 

 
… amagar a su casa 
… esconder 
 
 

 
Taula núm. 27 Pàgina 16 del llibre del conte 
Primer, Què va encongir…?  VA ENCONGIR LES BANYES 
 

 
… els ulls 
… es va amagar a su casa, de la closca 

 
 
Taula núm. 30. Pàgina 18 del llibre del conte 
En Marc va proposar: -Posem-lo a l’ombra, sobre la…?  
TERRA HUMIDA 

 
… a la sorra perquè surti, a la terra mullada perquè ha plogut i 

estava mullada 
… terra mullada 
… a la mà 
… a la terra, així potser que surti 
… la muntanya, la terra 
 

 
Taula núm. 31. Pàgina 20 del llibre del conte 
I dit i fet, al cap d’una estona el cargol va sortir…?  DE LA 
CLOSCA 
 

 
 
… i deixava un llarg […] ple de bava 

 
 
Taula núm. 32. Pàgina 20 del llibre del conte 
Avançava… Com avançava?  A POC A POC 
 
 
 

 
… caminant 
… a poquet a poquet 
… poquet, poquet, poquet 
… despacito 
 



 

 

 
Taula núm. 34. Pàgina 20 del llibre del conte 
En Biel, mirant el rastre brillant que deixava el cargol…va 
dir… Què va dir…?   PINTA AMB EL PEU I SENSE PINZELL! 
 

 
 
… pinta sense pintures 
… pinta amb el peu porque no tiene mans 
… pinta con color 

 
Taula núm. 35. Pàgina 22 del llibre del conte 
La Maria, amb un dit… Què va fer?   LI VA TOCAR UNA 
BANYA 
 

 
 

La Maria li va tocar la banya 

 
Taula núm. 36. Pàgina 22 del llibre del conte 
I el cargol… Què va fer… ?   RÀPID COM UN LLAMP LA VA 
ENCONGIR 
 

 
 
… es va espantar 
… s’amaga 

 
Taula núm. 38. Pàgina 24 del llibre del conte 
Com va agafar el cargol en Marc…?   SUAUMENT 
 

 
… despacito lo agafa 
… amb la mà 
… despacito 
 

 
Taula núm. 40. Pàgina 24 del conte 
La Laia el va guardar… On el va guardar… ?   DINS D’UNA 
BOSSA 
 

 
... a la bolseta per la compra 
… a la butxaca 
… bosseta 

 
Taula núm. 42. Pàgina 24 del llibre del conte 
Què més va dir…?  TOTS ELS QUE TROBEM ELS 
PORTAREM A LA CLASSE 
 

 
 
... a la clase para que coman 

 
Taula núm. 43. Pàgina 24 del llibre del conte 
I on va dir que els posarien…?  ELS POSAREM AL TERRARI I 
ELS POSAREM MENJAR 
 

 
 
… berenar 

 


