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El que presentem són unes activitats per potenciar i treballar la creativitat en el llenguatge 

verbal (oral i escrit). Es tracta d’ajudar als infants a poder inventar històries i escriure-les. Ens 

trobem que els nens i nenes de cicle inicial, que comencen a escriure, en tenen moltes 

ganes, però moltes vegades, els costa decidir què escriure i es rendeixen. La dificultat és que 

han de pensar alhora en el codi escrit, que no dominen, i en el contingut, que és massa 

obert. Plantegen un començament i un final però no saben què passa entremig. Ens vam 

plantejar que per ajudar a que poguessin explicar i escriure històries coherents i que els 

agradessin, havíem de donar-los recursos per construir-les però alhora havia de ser una 

cosa divertida i motivadora. Així neix “La Fantasia de Gianni Rodari” on dediquem una hora a 

la setmana a provar diferents recursos que Gianni Rodari proposa en la seva “Gramàtica de 

la fantasia”. 

Cada proposta s'introdueix amb un conte d’aquest escriptor que respon al recurs que 

proposem. Pensem que a més a més de treballar el recurs que proposem, també tenim una 

estona per gaudir d’una bona història que ens engrescarà a provar-ho. 

Quan l’hem llegit, en parlem entre tots i busquem quina estratègia ha utilitzat i que és el 

que ens ha cridat l’atenció. Tot seguit, és la mestra la que inventa una història utilitzant el 

mateix recurs que hem vist, i fent de model. Després creem una història entre tots (gran 

grup) i la mestra ho va apuntant a la pissarra per més tard, fer el mateix procés però per 

taules (petit grup de 4 o 5 alumnes), en parelles i finalment, cadascú n’inventarà una tot sol. 

Aquest pas no tothom el fa des d’un principi. És important tenir molt present que no 

tothom té la fantasia entrenada per crear sense por. 

 


