
TALLER DE PRÀXIES
CONTE LOGOPÈDIC Nº 4

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. 

Avui és el primer dia que el lloro Barty va a l'escola, però ell no està gaire 
emocionat: -Mama, jo no vull anar a l'escola!, va dir arronsant el nas. No sé 
res de res i els altres companys de classe es riuran de mi.!   
La mare va proposar-li un pacte: - Mira Barty avui aniràs a l'escola, si no 
aprens res i t'avorreixes no cal que tornis però si tan sols aprens una cosa 
demà tornaràs!  .  -  Ohhhh! Va fer en Barty obrint molt els ulls.  Aquest 
tracte era fantàstic. Només calia que se seiés en una cadira sense fer res i 
així  no aprendria res i  caldria que tornés a l'escola.  En Barty va estar 
d'acord.
Quan en Barty va entrar a l'escola , la senyoreta els havia preparat una 
sorpresa. Com que era el primer dia de classe no seurien a les cadires, sinó 
a terra, a sobre d'un gran full blanc, en el qual cada nen podia dibuixar el 
que volgués. En Barty es va enfadar, ell no sabia dibuixar res, segur que 
tothom es riuria  d'ell.  Molt  preocupat  va  agafar  un  color  i  va  fer  una 
rodona.
Una companya va veure la rodona i va exclamar: Barty! Quina “O” més maca!
Un altre company va dir: És un zero molt ben fet!
En Barty mira la rodona taronja que ha fet i exclama: És una carbassa!.
Tots riuen de l'ocurrència del lloro.
Després fa una rodona groga i entre tots pensen què pot ser... És un Sol!.
Després  fa  una  rodona  verda:  el  botó  d'un  pantaló  i...  dues  rodones 
vermelles  .  .  .  dues  cireres!,  i  dues  rodones  verdes:  les  rodes  d'una 
bicicleta! . 
Que bé que s'ho passen tots.  Finalment en Barty fa quatre rodones de 
diferents colors, què serà , què serà, sííí són quatre globus de colors!
Quan en Barty torna aquella tarda a casa li explica al mussol que s'ho ha 
passat d'allò més bé i que tornarà a l'escola l'endemà  

Vet aquí un gat, vet aquí un gos
Aquest conte s’ha fos.
Vet aquí un gos, vet aquí un gat
Aquest conte s’ha acabat.

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

“EL LLORO BARTY”



Material Activitat d'expressió oralPràxia en gran grup

Peluix d'un lloro

Cartolines amb les 
rodones per endevinar 

el dibuix

   
Cada cop que 

ensenyem una rodona 
de color els nens han 
de dir coses que són 

d'aquell color.

Es reparteix un globus 
per cada nen i els han 

d'inflar. Podem apuntar 
en una graella aquells nens 
que encara no són capaços 

de fer-ho.

Cançó
Bon dia al dematí.
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