
 

  



  



 

Eixirem al pati per a narrar el conte. Necessitarem una 

tela on projectar les imatges del conte i altaveus. A més 

amés, buscarem un lloc propici (prop d’arbres, el sol de 

terra, etc), per a que els nens i les nenes entren en 

situació, formen part del conte vivencial i siguin 

protagonistes. 

  



 

Taparem els ulls a tots els alumnes per a que sentin la 

sensació que tenen tots els dies les persones amb 

deficiència visual. Utilitzarem mocadors de diverses 

transparències, fins a uns totalment negres. D’aquesta 

manera els podrem explicar que no totes les persones 

amb discapacitat visual son cecs, si no que hi ha diversos 

graus de ceguesa.   



 

Els donarem objectes, per a que mitjançant el tacte, 

endevinin que tenen en les mans, posarem sons diversos 

per a que els escoltin i els farem provar aliments per a 

que els reconeguin amb el sentit del gust. 

  



 

Els farem alçar-se amb els ulls embenats, caminaran 

cadascú cap a un costat, sense presa per a que no 

entropessen.  

Quan paren els ajudarem a caminar fins que els 

col·loquem a tots en cercle. Els estendrem una tela pel 

damunt del cap, encendren una màquina que il·lumina 

amb llums de colors i posarem música. Els llevarem la 

vena dels ulls. 

  



 

Posarem dibuixos d’arbres per tot el jardí, el més lluny de 

tots els nens.  

Els entregarem dibuixos d’ulls i de fruits (que 

correspondran a cada arbre), per a que puguen enganxar-

los en les branques.  



 

Els demanarem que es llevin el calçat i tirarem pedretes 

per terra. Caminaran per damunt d’elles.  

D’aquesta forma comprendran el que senten els nens i les 

nenes que no tenen la possibilitat de comprar sabates.  



 

¿Teniu ascensor en el vostre edifici?, ¿en quin pis viviu?. 

Aleshores, imagineu que no podeu pujar en l’ascensor 

perquè s’ha avariat.  Que ens conten alguna experiència 

(si han tingut alguna sobre el tema). També si algú de la 

classe no te ascensor en el seu edifici, que ens conte com 

s’ho fa per a pujar tots els dies a casa.   



 

Mitjançant un àudio, escoltaran com un vaixell va per un 

riu.  

A la mateixa vegada posarem sons d’animals (pardals, 

animals de la selva, etc ...), i tindran que esbrinar a qui 

correspon cada un dels sons.  



 

Els tornarem a embenar els ulls.  

Es farà un silenci total, un estoneta per a crear un poquet 

de suspens. De sobte, els tirarem per damunt plomes 

d’ocell.  



 

Sentirem un àudio de batre d’ales, primer a poc a poc i 

gradualment pujarem el so per a donar la sensació de que 

s’aproxima l’ocell que ens durà on creix l’arbre dels ulls.  



 

 

 

Fi 

Fin 

The End 

 


