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FITXA PER PLANIFICAR ACTIVITATS D’ESCOLTA ESTRUCTURADA. 

TÍTOL ACTIVITAT :         RUFUS I LES PEDRES MÀGIQUES (acaba bé)

NIVELL : 1r TEMPS: una sessió més
el temps de recollir i fer 
les pedres.

AGRUPAMENT:
gran grup

DATA: HABILITATS: escoltar TIPUS DE TEXT: conte
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1. Preparar l’oient

Crear expectatives i 
provocar ganes d’escolar

 Arriben a la classe i troben un petit ratolí 
amb unes pedres brillants al costat del 
conte. Ens preguntem d’on pot haver sortit.

 Ensenyar la portada del llibre i preguntar si 
poden haver sortit d’allí.

Formular hipòtesis tot observant la portada (títol i 
il·lustracions):

 Qui pot ser Rufus?
 Què ens pot explicar aquest conte?

Activar coneixements previs:
 Coneixeu altres contes on surten ratolins?
 Què sabem dels ratolins? On viuen? Què 

mengen?

2. Objectius d’escolta

Per què escoltarem?

Escoltarem aquest conte per saber per què en 
Rufus porta aquesta pedra tan brillant. 
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3. Acció d’escoltar

ESCOLTAR per aconseguir 
l’objectiu d’escolta. 

EL PAPER DEL DOCENT
La mestra va llegint el text i fent aturades per 
formular preguntes i assegurar la comprensió. A la 
pantalla s’anirà ensenyant el conte per tal de poder
veure les imatges que puguin ajudar a la 
comprensió del conte. 
Durant l’activitat s’intentarà esbrinar, i si no es 
facilitarà el significat de lèxic específic penya-
segats, illot, arraulits, afamat, esquerda, lluïssor, 
traginaven, esculpien...
Preguntes per assegurar la comprensió:

 On vivia en Rufus i els altres ratolins?

 Què feien a l’estiu? Durant el dia? I al 
vespre?

 Què penseu que vol dir “Com n’eren de 
dolces aquelles nits d’estiu”? 

 Què feien quan arribava la tardor?
 Creieu que els ratolins tenien ganes de que 

arribes la tardor i l’hivern? Per què?

 Per què va sortir en Rufus del seu cau?
 Què creieu que farà en Rufus amb la pedra 

lluminosa que s’ha trobat?

 Com es va sentir en Rufus quan va tenir la 
pedra al seu cau?

 Què penseu que faran els altres ratolins al 
veure la pedra?

 Per què el ratolí savi es  va posar dempeus 
a una roca?

 Creieu que han de fer cas al que els hi diu el
ratolí savi? Per què?

 Què li torna en Rufus a la terra a canvi de la
pedra bonica?

 On la va a buscar?

 Què li va fer a la pedra per transformar-la 
en una pedra bonica?

 Penseu que va tardar molt o poc temps en 
fer-ho? Per què?

 Què van fer els altres ratolins?

 Cada ratolí feia una pedra ell sol?

 Per a què van fer servir les pedres?

 Què fan per celebrar l’arribada de l’hivern?
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4. Avaluació de la 
comprensió

COMPARTIR ELS RESULTATS DE L’ESCOLTA
 Qui és el protagonista del conte?
 Quins altres personatges surten?
 Què és van trobar?
 Què van fer amb elles?
 Què van donar a la terra a canvi?
 Creieu que les pedres els van ajudar a viure 

millor? Per què?

 Observar l’actitud dels alumnes durant l’escolta
 La participació en la resposta de les 

preguntes.
 Les aportacions personals.

5. Activitats posteriors a 
l’escolta 

A l’hora del pati agafar entre tots pedres per tal de
treballar-les (pintar amb retoladors, pintura....) i 
transformar-la en pedres boniques per poder 
donar-les al Rufus i que ell ens doni pedres brillant.

MATERIALS
Conte “Rufus i les pedres màgiques”
Ratolí de peluix
Pedres brillants
Pedres del pati, retoladors, pintures....

OBSERVACIONS
El conte s'ha explicat en gran grup, però tenint en 
compte que a classe som 15. En grups més 
nombrosos s'hauria de fer amb mig grup.
El conte els ha agradat i han estat tot el matí amb 
la il·lusió de fer les pedres per donar-les a en 
Rufus. Han sortit al migdia amb la seva pedra 
màgica per portar a casa. 



FITXA PER PLANIFICAR ACTIVITATS D’ESCOLTA ESTRUCTURADA. 

TÍTOL ACTIVITAT :         RUFUS I LES PEDRES MÀGIQUES (acaba 
malament)

NIVELL : 1r TEMPS: una sessió més
el temps de recollir i fer 
les pedres.

AGRUPAMENT:
gran grup

DATA: HABILITATS: escoltar TIPUS DE TEXT: conte
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1. Preparar l’oient

Crear expectatives i 
provocar ganes d’escolar

 Arriben a la classe i troben un petit ratolí 
amb unes pedres brillantsal costat del conte.
Ens preguntem d’on pot haver sortit.

 Ensenyar la portada del llibre i preguntar si 
poden haver sortit d’allí.

Formular hipòtesis tot observant la portada (títol i 
il·lustracions):

 Qui pot ser Rufus?
 Què ens pot explicar aquest conte?

Activar coneixements previs:
 Coneixeu altres contes on surten ratolins?
 Què sabem dels ratolins? On viuen? Què 

mengen?

2. Objectius d’escolta

Per què escoltarem?

Escoltarem aquest conte per saber per què en 
Rufus porta aquesta pedra tan brillant. 



D
U

R
A

N
T

3. Acció d’escoltar

ESCOLTAR per aconseguir 
l’objectiu d’escolta. 

EL PAPER DEL DOCENT
La mestra va llegint el text i fent aturades per 
formular preguntes i assegurar la comprensió. A la 
pantalla s’anirà ensenyant el conte per tal de poder
veure les imatges que puguin ajudar a la 
comprensió del conte. 
Durant l’activitat s’intentarà esbrinar, i si no es 
facilitarà el significat de lèxic específic: : penya-
segats, illot, arraulits, afamat, esquerda, lluïssor, 
traginaven, esculpien, martellejant, avariciosos, 
fanfarronejaven, estarrufant-se,   ...
Preguntes per assegurar la comprensió:

 On vivia en Rufus i els altres ratolins?

 Què feien a l’estiu? Durant el dia? I al 
vespre?

 Què penseu que vol dir “Com n’eren de 
dolces aquelles nits d’estiu”? 

 Què feien quan arribava la tardor?
 Creieu que els ratolins tenien ganes de que 

arribes la tardor i l’hivern? Per què?

 Per què va sortir en Rufus del seu cau?
 Què creieu que farà en Rufus amb la pedra 

lluminosa que s’ha trobat?

 Com es va sentir en Rufus quan va tenir la 
pedra al seu cau?

 Què penseu que faran els altres ratolins al 
veure la pedra?

 Per què el ratolí savi es  va posar dempeus 
a una roca?

 Creieu que han de fer cas al que els hi diu el
ratolí savi? Per què?

 Tots els ratolins van fer cas al ratolí savi?
 Què van fer?

 Com es van tornar els ratolins?
 I en Rufus que va fer?

 Com tenien els seus caus?

 Què creieu que vol dir “tenien la dèria 
d’excavar totes les galeries....?

 Què li anava passant a la muntanya?

 Què va passar al final?

 Qui van ser els únics en salvar-se? Per què?
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4. Avaluació de la 
comprensió

COMPARTIR ELS RESULTATS DE L’ESCOLTA
 Qui és el protagonista del conte?
 Quins altres personatges surten?
 Què és van trobar?
 Què van fer amb elles?
 Creieu que el que van fer els ratolins estava 

bé? Per què?
 Què podríem fer per a que el conte no 

acabés així?

 Observar l’actitud dels alumnes durant l’escolta
 La participació en la resposta de les 

preguntes.
 Les aportacions personals.

5. Activitats posteriors a 
l’escolta 

A l’hora del pati agafar entre tots pedres per tal de
treballar-les (pintar amb retoladors, pintura....) i 
transformar-la en pedres boniques per poder 
donar-les al Rufus i que ell ens doni pedres 
brillants.

MATERIALS
Conte “Rufus i les pedres màgiques”
Ratolí de peluix
Pedres brillants
Pedres del pati, retoladors, pintures....

OBSERVACIONS
El conte s'ha explicat en gran grup, però tenint en 
compte que a classe som 15. En grups més 
nombrosos s'hauria de fer amb mig grup.
Els nens han triat l'opció de que s'acabi bé. Potser 
un altre dia podrem veure què passaria si el conte 
acabés malament. 


