
TALLER DE PRÀXIES
CONTE LOGOPÈDIC Nº 1

NOTA: El conte s'explica al grup classe amb el material específic del conte. En vermell es ressalten les accions,
onomatopeies i pràxies que també fan els nens durant l'explicació del conte. Al final del conte es fa una pràxia en
gran grup.

     
     En  aquest vaixell viu el pirata Pol, és un pirata molt eixerit i divertit. En
els seus viatges al voltant del món sempre l’acompanya el lloro Pillo que és
molt xerraire i xafarder. – Fixeu-vos, encara és de nit i el Pirata pol dorm, 
-Shhh! (silenci)!. Per què no cantem el Sol, Solet perque surti el sol? , (tota
la classe canta la cançó) . Ja és de dia dia i bufa un vent molt fort – FFFF!.
Avui el Pirata Pol no té cap feina però com que li agrada molt treballar ha
decidit pintar el seu vaixell, de quin color?, de color vermell.  El lloro Pillo
l’ajuda  i  els  peixos  se’ls  miren  (  pràxia  del  peix), quan  de  sobte,  Ohhh!
Senten uns crits molt forts. – Auxili , Auxili!, El pirata Pol mira a l’esquerra,
mira a la dreta, però no veu res. Comença a cridar: - Qui ets? On ets? – Què
et passa?, una veueta fina i llunyana contesta: - Sóc la Sirena Pruna, estic
presonera a l’illa dels Pins i les Palmeres, el pop vermell que és molt dolent no
em deixa marxar!
El pirata Pol engega els motors del vaixell, rum, rum, i de pressa marxa rumb
l’illa dels Pins i les Palmeres. 
Ja està a prop del seu destí quan de sobte, Patapam!, un cop molt fort dóna
una sotragada al vaixell,- Ai, Ai, Ai, que caurem  a l’aigua!. El pop vermell amb
els seus tentacles està intentant enfonsar el vaixell pirata. En Pol apunta al
pop amb el seu canó que dispara bombolles de sabó. El pobre pop té tant
mala sort que una bombolla li entra  a l’ull :-  Ui, Ui, Ui com pica.! I se’n va de
seguida cap el fons marí plorant. El Pirata Pol aprofita per arribar fins l’illa
per rescatar la sirena que està tant contenta que li dóna un ram de flors.
Els dos es fan molt amics i fan una festa per tots els animals que viuen al
mar: els peixos, els cavallets de mar, les estrelles de mar, i fins i tot el pop
penedit es fa amic.

Conte contat, conte acabat.

Material: Onomatopeies del
conte 

Pràxies durant el
conte 

Pràxia en gran
grup

MANTA  DELS
CONTES

Ohh!
       Ai, Ai, Ai!
      Ui, Ui, Ui

rum, rum
Patapam!

-Shhh! (silenci)!

Bufar fort
imitant el vent

Fer petonets com
els peixos

Cançó
- Sol, Solet

Bufar bombolles
de sabó

CEIP LA FARGA (SALT)CEIP LA FARGA (SALT)

“EL PIRATA POL”


	TALLER DE PRÀXIES
	CONTE LOGOPÈDIC Nº 1
	Ohh!
	Bufar fort imitant el vent
	Bufar bombolles de sabó

