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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest primer apartat presente el meu Treball Final de Grau, referit a l’aprofitament 

didàctic de les rondalles en l’Educació Primària. Aquest és un projecte en el qual intente 

donar a conèixer un poc més la nostra cultura popular. M’he decidit per aquesta 

temàtica, ja que durant les meues pràctiques a l’escola he vist que els mestres treballen 

de passada aquestes manifestacions artístiques relacionades amb la cultura d’un poble. 

Crec que la nostra cultura popular no ha de deixar-se de costat i que hem d’aprofitar tot 

el possible aquests recursos. Per tant, es tracta d’acostar als més menuts aquest art 

literari, que moltes vegades es deixa de banda a les nostres aules i és una eina de gran 

importància per al desenvolupament general del nostre alumnat. Les rondalles pertanyen 

al fons patrimonial d’un poble, per tant, els alumnes es poden sentir identificats amb els 

personatges, ja que aquests reflecteixen el nostre imaginari col·lectiu, és a dir, són 

característics de la nostra cultura, d’aquesta manera ajudem els alumnes a crear una 

identitat, fent que aquests se senten part d’un poble, d’una cultura, d’una societat. 

Així doncs, un dels objectius que vull aconseguir és demostrar que la cultura popular ha 

de tindre cabuda a les nostres aules, hem d’intentar fer que aquestes manifestacions 

tinguen un pes important a l’hora de dur a terme la selecció dels continguts del 

currículum i, així donar, a conèixer les rondalles als nostres menuts i donar-los 

l’oportunitat d’endinsar-se en un món ple de bellesa artística. El més important és 

l’aprofitament didàctic que podem fer amb aquest recurs. Cal destacar que no és 

necessari tindre un ventall gran de recursos, ja que el millor recurs és el nostre cap. Per 

tant, els materials que cal fer servir per a dur a terme aquest treball, seran els materials 

que disposa el centre, materials que els docents creem i d’altres que faran els alumnes. 

Per altra banda, podem aprofitar els diferents espais que ens proporcionen els centres 

educatius i que de vegades els deixem de costat, com són la biblioteca, l’aula dels 

ordinadors etc; i per què no, els diferents espais públics que ens proporciona el 

municipi, com ara la biblioteca municipal, la casa de cultura etc. per a poder dur a terme 

els diferents projectes. 
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Un altre objectiu que pretenc aconseguir amb aquest treball és que els docents i futurs 

mestres coneguen les diferents eines per a treballar les rondalles a l’aula, a més de 

l’interés didàctic que té la rondalla al nostre sistema educatiu. Per la qual cosa he creat 

un bloc per a poder compartir recursos, experiències i notícies d’interés relacionades 

amb les rondalles. 

Aquest treball consta de sis apartats, en el primer, he explicat quina és la meua intenció 

a l’hora d’elaborar aquest treball, és a dir, quins són els objectius que pretenc aconseguir 

i per quina raó he escollit aquest projecte. En el segon, apartat desenvolupe el meu 

treball d’investigació i anàlisi, en aquest veurem com ha evolucionat la intencionalitat 

de les rondalles, com ha canviat al llarg dels anys la seua finalitat i explicarem diferents 

formes d’ensenyar rondalles, encara que ens centrarem en un primer moment en la 

metodologia tradicional i, després, intentaré dissenyar una metodologia més 

contemporània per a treballar-les. En el tercer, reflexionarem sobre quin interés tenen 

les rondalles al sistema educatiu actual. En el quart apartat, presente una proposta de 

millora, la qual tracta sobre les possibilitats que ofereix la rondalla a l’hora d’integrar 

l’alumnat nouvingut al centre. I, finalment, el cinquè i sisè apartat, els de referències i 

annexos respectivament. 
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2. LES RONDALLES EN EL SISTEMA EDUCATIU 

En aquest apartat presente el meu projecte de treball, es tracta de veure, per una part, 

quin és l'aprofitament actual de les rondalles a les nostres aules i en quina mesura es 

treballen i, per una altra, veure quina seria la manera més adequada per dur a terme 

aquest ensenyament.  

2.1 Aproximació diacrònica 

Abans de res caldria fer un xicotet repàs per la història d’aquest art literari, veure quins 

van ser els seus orígens i de quina manera ha evolucionat, és a dir, quin aprofitament 

podem fer d’aquestes manifestacions hui dia a l’aula.  

Com sabem, la rondalla és una narració anònima (encara que puga estar recopilada per 

algun autor conegut) i en prosa que conta fets que es presenten com a imaginaris, cosa 

que la diferencia d’altres gèneres com ara la llegenda o el mite. No és fins al segle XIX 

que naixen les primeres manifestacions literàries infantils. La industrialització porta als 

estudiosos a voler recuperar la identitat dels pobles mitjançant un moviment europeu 

anomenat Romanticisme; per una altra banda, la Renaixença vol donar prestigi i 

recuperar la importància de la literatura catalana i homologar-la als moviments 

europeus. Als territoris de parla catalana van haver-hi uns quants estudiosos que es van 

dedicar a arreplegar les rondalles que hui dia coneixem. Alcover es va dedicar a 

arreplegar totes les rondalles de les Illes Balears, gràcies a aquest arreplegador es dóna 

una gran importància al treball de camp. Per un altre costat, al País Valencià un 

folklorista molt important va ser Francesc Martínez, que també es va dedicar a 

arreplegar rondalles i altres manifestacions folklòriques. I a Catalunya, Joan Amades un 

altre gran recopilador i important folklorista. 

Entre el 1939 i el 1975, el franquisme dificulta les publicacions fetes en català, però sí 

que es podien publicar coses de la cultura popular que no foren ofensives per al règim. 

D’aquesta manera, el nostre conegut folklorista i arreplegador Enric Valor va començar 

a publicar les seues rondalles. Després del franquisme, l’any 1983 s’implanta la LUEV 

(Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià), gràcies a la qual el valencià entra a l’escola i 

amb aquest la cultura popular que s’hi vincula. La rondalla passa a ser un recurs 

indispensable a les aules, d’aquesta manera molts mestres es veuen obligats a convertir-
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se en arreplegadors. Els docents comencen a crear els seus propis materials amb el que 

han arreplegat i fan adaptacions dels materials existents. 

Com veiem, al segle XIX les rondalles tenien una importància diferent de la dels anys 

80, al segle XIX la raó per recopilar les rondalles era recuperar la identitat dels pobles i 

als anys 80 la raó per la qual es recopilaven era l’aprofitament didàctic, hui dia les 

rondalles continuen transmetent-se oralment, però cada vegada menys. 

2.2 Les rondalles a l’escola 

Hui dia, no tenim cap dubte, però, que la transmissió oral i generacional de les rondalles 

s’ha estroncat. En general, les rondalles no han format part de la infantesa dels alumnes 

que, a hores d’ara, ocupen les aules. La televisió ha suplantat els moments abans 

ocupats pels contes orals. El xiquets no saben rondalles perquè ningú els n’ha contat. 

Però la realitat és que els pares tampoc no en saben: uns perquè no les recorden i altres 

perquè, vinguts de fora, els són alienes. Cal capgirar aquesta inèrcia. I ara la 

responsabilitat recau sobre l’escola. Així doncs, els centres educatius són els encarregats 

de donar a conèixer aquestes manifestacions, per tant cal veure en quina mesura es 

treballen les rondalles a les nostres aules i quines formes d’ensenyar les rondalles 

existeixen. Com he dit abans l’any 83 s’implanta la LUEV i els docents aprofiten els 

materials existents per a treballar les rondalles a l’aula, mentre que altres mestres més 

innovadors es converteixen en arreplegadors i creen els seus propis materials. Molts 

anys han passat d’ençà que s’implantà aquesta llei, i molts són els canvis que s’han 

donat a l’hora de dur a  terme els ensenyaments a les aules. Però són molts els docents 

que tenen una mentalitat tradicional a l’hora de treballar els continguts, per això a 

continuació presente un enfocament tradicional a l’hora de treballar les rondalles a 

l’aula.  

2.2.1 Enfocament tradicional 

Un enfocament tradicional a l’hora de treballar les rondalles a l’aula seria el següent: 

Primerament, es dóna a conèixer un material, s’ensenya als alumnes a saber-lo utilitzar, 

han d’aprendre a fer de narrador, saber veure el seu ús des d’un punt de vista didàctic i 

pedagògic i, en segon lloc, el docent ha de donar les referències teòriques per tal que 

l’alumnat sàpiga de quin tipus de gènere narratiu es tracta, quins són els elements que 
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configuren la narració oral, com poden distingir una rondalla tradicional d’una 

adaptació, etc. 

Com sabem moltes vegades a les nostres aules es segueixen els llibres de text de les 

diferents editorials i les programacions segueixen el ritme de treball que es presenta als 

llibres. Aquest enfocament, és el que utilitzen molts dels docents avui dia, és el més 

senzill per a ells, ja que, la seua tasca és la d’explicar als alumnes, és a dir, fer classe 

magistral. A més aquesta manera de treballar les rondalles es deu a la formació que han 

rebut els mestres, ja que molts han sigut alumnes d’ensenyaments tradicionals. Per una 

altra banda, pel que fa als alumnes, aquests no arriben a interioritzar els conceptes, no 

participen activament en el procés d’aprenentatge, per tant, l’ensenyament no serveix 

per ajudar al desenvolupament de l’alumne. 

Per tant, és hora de caviar aquests plantejaments tradicionals i donar pas als nous 

ensenyaments que tenen en compte a l’alumnat com individu que aprén de manera 

autònoma i té capacitat per fer-ho. 

2.2.2 Altres enfocaments 

Així, doncs, en aquest punt em plantege com treballar les rondalles des d’un enfocament 

més adequat a l’educació actual, en la qual s’ha de tenir en compte el desenvolupament 

integral del alumne, les seues característiques i necessitats. Com he dit abans les 

rondalles han tingut diferents finalitats al llarg dels anys, primerament com a signe 

d’identitat d’un poble i en segon lloc com recurs educatiu. Amb una finalitat didàctica 

s’han treballat en moltes de les aules dels nostres centres, però d’una manera tradicional 

i gens motivadora per als nostres alumnes. Es tracta doncs, d’apropar aquesta eina i que 

els alumnes no la rebutgen, hem de fer-la acollidora, cridanera perquè aquests participen 

de forma activa en l’ensenyament. Per què açò siga possible, hem de tindre en compte 

quins són els objectius que volem que els nostres alumnes aconseguisquen amb aquesta 

proposta. Així, doncs, al currículum d’Educació Primària (Decret 11/2007 del Consell) 

trobem tots els continguts necessaris per treballar les rondalles amb la finalitat 

d’aconseguir els objectius plantejats: 
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1. Coneixement i identificació de textos de la literatura de tradició oral i de la literatura infantil, 

apropiats a l'edat. 

2. Lectura guiada i autònoma, silenciosa i en veu alta, d'alguns textos literaris de caràcter popular 

(endevinalles, refranys rimats, cançons de triar, faules, tirallongues, etc.) adequats a l'edat 

d'aquests alumnes, als seus interessos comunicatius i a les seues necessitats de formació. 

3. Foment de l'hàbit lector tant per l'audició de textos, literaris o no, llegits per la professora o el 

professor, com per la lectura individualitzada de llibres i fragments de literatura infantil propis de 

l'edat de l'alumnat i estimulació de criteris i gustos personals en la selecció de textos que 

propicien l'autonomia i la voluntarietat de la pràctica lectora. 

4. Valoració de l'autonomia lectora, interés per l'elecció de temes i textos i per la comunicació de 

les preferències personals; apreciació del text literari com a recurs de gaudi personal. 

6. Ús de la biblioteca d'aula, de centre i pública, incloent documents videogràfics i sonors, com a 

mitjà d'apropar-se a la literatura. 

7. Producció de textos d'intenció literària adequats a l'edat (narracions, poemes, endevinalles, 

refranys...), a partir de l'exploració de les possibilitats expressives de la llengua mitjançant 

l'observació i anàlisi de textos models (històries o contes narrats per la professora o professor) i 

l'ajuda de distints recursos i jocs que estimulen la imaginació i la creativitat. 

8. Dramatització de textos literaris (poemes, cançons, contes...) i de situacions de la vida 

quotidiana. 

9. Reflexió i explicitació dels sentiments i de les emocions que transmeten els textos literaris; 

identificació i crítica dels missatges i valors transmesos pels textos, de manera que es tinga en 

compte l'edat de l'alumnat i la senzillesa de les conclusions que puguen ser assimilades. 

Després de llegir el que diu el Decret queda clar que aquesta les rondalles afavoreixen i 

ajuden al desenvolupament d’un munt de competències com ara: la competència lectora, 

la competència escrita, l’autonomia, l’audició i producció de textos etc. 

Per tant, des del meu punt de vista, plantege un projecte motivador en el qual hem 

d’acostar el tractament específic de les rondalles a les aules de manera que es permeta 

als xiquets i xiquetes desenvolupar capacitats que els servisquen per a adquirir una 

competència lingüística adequada com a mitjà per integrar-se en el seu entorn; 

desenvolupar la seva creativitat i començar a despertar el gust per la rondallística, la 

lectura i la literatura, en si i en les seues diverses manifestacions. Es tracta de crear un 

taller de rondalles a la biblioteca del centre, d’aquesta manera aproparem als alumnes a 

la nostra cultura popular.  

 

 



8 

 

2.3 El taller de les rondalles 

La meua idea a l’hora de treballar les rondalles a l’escola d’una manera més actual és 

fer-ho mitjançant un taller de rondalles. En aquest taller es duran a terme una sèrie 

d’activitats que pretenen treballar tots els continguts que apareixen al currículum de 

Primària. 

Així, doncs, per dur aquest projecte, és necessari veure quins recursos tenim al nostre 

abast i escollir-los d’acord amb els objectius plantejats. Una vegada tinguem el 

necessari, hem de veure de quina manera muntem aquest taller. L’alumnat hauria de 

tindre un espai específic per a treballar les rondalles, haurem de crear un racó a l’aula on 

es puga treballar açò, o buscar un espai a l’escola per aquest propòsit, potser l’aula 

d’informàtica o la biblioteca, que compta amb diversos recursos per a dur a terme 

moltes de les activitats d’aquest taller, ja que no només s’adreça el taller a un curs, sinó 

que volem presentar i fer participar a tot l’alumnat de la nostra proposta. 

Una vegada localitzat l’espai hem d’escollir les activitats que durem a terme amb els 

alumnes, que han de ser creatives i motivadores. Com que volem apropar els alumnes a 

la nostra cultura, buscarem rondalles representatives per als alumnes, pròximes al seu 

poble i que pugen sentir-se identificats amb aquestes. Un recurs molt bo per dur a terme 

aquesta recerca és el Rondcat, ací podem trobar un munt de rondalles classificades 

segons comarques, municipis etc. D’aquesta manera, podrem escollir rondalles que es 

conten als nostres pobles o als pobles del voltant. Una vegada seleccionades les 

rondalles, hem de cridar l’atenció dels alumnes, i una bona manera de fer-ho seria 

disfressar-nos d’algun personatge. Es tracta de cridar l’atenció perquè s’interessen pel 

taller, bon moment per a anunciar la creació del taller de rondalles i convidar-los a 

participar i a gaudir d’aquest projecte. 

Una vegada hem anunciat la creació del taller als alumnes, i els hem motivat perquè 

participen, prepararem una mena d’activitats perquè tots coneguen les rondalles. 

Aquesta és una eina que suposa molt de treball, però si pensem en els avantatges que els 

pot proporcionar als nostres alumnes, no tindrem cap dubte per dur-la a terme. 
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Així doncs, l’editora i escriptora Rosa Serrano, ens aconsella que és el que podem fer 

amb aquest material des d’un punt de vista didàctic: 

En primer lloc, llegir les rondalles per assolir-les i esmolar la capacitat de meravella davant les 

paraules, les frases, les expressions peculiars etc. En segon lloc triar les rondalles que més us 

agraden: davant el tresor que descobert sou el lector que prioritza i tria. D’altra banda, davant el 

coneixement del receptor us haureu de preguntar quina rondalla agradarà més al públic o al 

lector. I en tercer lloc, cal reivindicar la lectura en veu alta per les seues múltiples utilitats, que 

ens permetrà llançar als alumnes finalment a la descoberta d’altres lectures més personals. 

(Serrano 1999:238) 

Amb aquestes recomanacions, triem aquelles activitats que creguem que s’adeqüen a les 

nostres intencions i a les característiques dels nostres alumnes, per poder aconseguir els 

objectius plantejats i ajudar els alumnes a  adquirir una mena de competències que 

aquestes els proporcionen. Un bon recurs són les Rondalles Valencianes d’Enric Valor, 

com he dit abans, conegut folklorista i recopilador. Enric Valor ha arreplegatt i ha 

literaturitzat un corpus de trenta-sis rondalles de gran valor folklòric i narratiu. Aquestes 

rondalles han conegut dues textualitzacions, amb dos destinataris diferents: la primera, 

un lector adult i, en la segona, un lector infantil. La segona de les textualitzacions és una 

adaptació realitzada per Rosa Serrano, a causa de l’extensió de cada rondalla que els 

feia difícil l’accés als lectors infantils. Així doncs, triem com a referent per a dur a 

terme el nostre taller, les Rondalles Valencianes, d’Enric Valor. 

2.3.1 Proposta d’activitats per al taller 

 Auditives 

Aquestes activitats tenen com a base la veu, per tant, tota una sèrie de treballs al voltant 

de la fonètica i de l’entonació es poden realitzar prèviament.  

Lectures orals col·lectives: Dividirem la rondalla en fragments i els escriurem en tantes 

cartolines com fragments hem triat. Barrejarem les cartolines, i en repartirem una a cada 

alumne, quan cada alumne tinga la seua cartolina, i per tant el seu fragment, el 

memoritzarà. Els advertirem que tots els fragments formen part d’una mateixa rondalla 

però que els llegiran barrejats. Per tant, a més de recitar la seua part, han d’estar 
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pendents del que diuen els companys perquè al final han de restablir l’ordre originari de 

la rondalla. 

Lectures radiofòniques: La lectura radiofònica de la rondalla es dividirà en diferents 

capítols de 10 minuts independents, i, així, es crearà un serial radiofònic. En aquest cas 

hem de procurar que cada capítol acabe amb una nova intriga per a fer créixer l’interés 

del possible públic, com per exemple preguntar a l’auditori “ Què li passarà al nostre 

heroi?”. La classe del costat o la dels més menuts escoltarà els diferents 

enregistraments, perquè les opinions i els comentaris de la classe-públic puguen aportar 

idees i, sobretot, encoratjar el treball. 

 Visuals 

El franel·lograf: El fanel·lograf és una pissarra de franel·la de color fosc on 

s’adhereixen les figures confeccionades amb paper fort que porten per darrere fulls 

autoadhesius de paper flocat. S’utilitza al cicle inicial i podem utilitzar-lo per a narrar la 

rondalla amb un suport visual. 

Els dibuixos: Després d’explicar o llegir una rondalla, o bé el professor o bé la classe, 

podem seqüenciar-la. Després han de fer un dibuix de cada part i escriure al davall una 

frase que sintetitze la part de l’argument a la qual fa referència el dibuix. Els dibuixos 

fets sobre cartolina serviran per a fer exercicis de seriació lògica de les parts per 

il·lustrar-ne plàsticament la narració a la manera de les auques. També podem reproduir 

els dibuixos en diapositives i, per exemple, completar l’audició de la rondalla 

radiofònica, que oferirem als companys, amb les diapositives. 

Còmic: Transformar un text escrit, com és la rondalla, en un còmic no és una tasca fàcil, 

perquè es necessita el domini de diferents competències escrites i plàstiques. Hui dia 

existeixen una mena de recursos digitals a la xarxa que ens faciliten aquesta tasca, per 

exemple, Pixton una eina per crear els teus propis còmics. 

 Gestuals 

En aquest apartat l’expressió corporal i gestual esdevé un factor nou d’interpretació 

expressiva. 
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Conte mimat: Aquesta activitat consisteix simplement a acompanyar la lectura de la 

rondalla feta per l’adult amb una sèrie de moviments mímics realitzats pels xiquets de la 

classe que interpreten corporalment les accions narrades. 

Del conte al teatre: Adaptar un text narratiu en un text dramàtic és una tasca que 

necessita molt de temps per dur-la a terme, per tant, el docent s’encarregarà d’aquesta 

tasca. Una vegada adaptat el text, els alumnes hauran d’inventar màquines de sorolls 

que utilitzarem en la representació per a acompanyar les paraules. També es poden 

elaborar exercicis pràctics de pronúncia per a practicar els sons dels animals, les 

onomatopeies, els sons d’objectes o fenòmens meteorològics, etc. Es pot fer una lectura 

expressiva de les diferents escenes i,finalment, l’escenificació i interpretació de la 

rondalla adaptada. 

Quan els actors són titelles: Les titelles representen una activitat dirigida i un joc 

didàctic per a expressar-se amb un mitjà plàstic com és una nina. L’encant principal 

resideix en el diàleg, d’aquesta manera la rondalla haurà d’escurçar-se profundament 

per tal de deixar només les parts imprescindibles transformades en diàlegs. 

 Som recopiladors 

 En l’activitat els alumnes hauran de fer de recopiladors i amb aquesta es pretén que els 

alumnes busquen rondalles. És interessant que aquest taller no sols es treballe així, ja 

que, amb aquesta proposta farem participar a les famílies. Les rondalles es poden 

enregistrar i reproduir-les a l’aula, o una altra activitat seria convidar als avis perquè ens 

les conten. 

Una vegada explicades les diferents activitats que es poden fer amb les rondalles, vull 

destacar la rondalla “Joan Antoni i els torpalls” d’Enric Valor. Aquesta rondalla l’he 

treballada amb els meus alumnes de 2n i 3r de Primària, al centre on he fet les 

pràctiques. Com vaig tindre l’oportunitat de dur a la pràctica aquesta proposta 

m’agradaria mostrar el treball que he dut a terme perquè conegueren les rondalles i 

gaudiren d’aquest art (Veg. annex 1).  

Com es pot comprovar, treballar les rondalles, no és una tasca fàcil, però si molt 

divertida i motivadora per als alumnes. Es poden fer un munt d’activitats per a donar a 
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conèixer aquestes manifestacions que de vegades queden oblidades, així doncs, 

existeixen una infinitat de recursos disponibles per dur-les a terme. El més important a 

l’hora de crear un projecte com aquest, és tenir clar quins són els objectius que volem 

que aconseguisquen els nostres alumnes, i en el meu cas, de quina manera influeixen en 

el desenvolupament general de l’alumne. Per això a l’apartat següent presente quin 

interés té la rondalla al nostre sistema educatiu i quins són els objectius que s’assoleixen 

del currículum amb les diverses activitats que he plantejat. 
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3. L’APROFITAMENT DIDÀCTIC DE LES RONDALLES AL SISTEMA 

EDUCATIU 

En aquest apartat es troben les conclusions a les quals he arribat. L’objectiu del meu 

treball en un primer moment ha sigut fer una aproximació diacrònica de la rondalla, per 

a situar-nos i veure en aquest moment quina és la finalitat d’aquesta manifestació, més 

tard, he plantejat una metodologia per treballar les rondalles a l’aula i finalment he 

arribat a unes conclusions en les quals destaque quin és  l’aprofitament que es pot fer de 

les rondalles al sistema educatiu.  

Per veure quin interés té la rondalla al nostre sistema, pense que és interessant veure les 

funcions del folklore, ja que, aquest terme engloba les diferents manifestacions 

artístiques de la nostra literatura popular. Així, doncs: 

El folklore per una banda té un valor formatiu, ja que s’ocupa d’inculcar els costums i els 

estàndards ètics de la societat als més joves. És a dir, el folklore és portador d’unes normes de 

conducta que estan d’acord amb el sistema de valors d’una determinada societat. Però d’altra 

banda, el folklore té una funció crítica, és a dir, permet que la gent pugui expressar d’una manera 

indirecta la seua reacció contra aquells aspectes de la cultura pròpia que no li resulten prou 

satisfactoris. (Oriol 2002: 33). 

Per tant, podem afirmar que la literatura popular té un interés educatiu, ja que aquesta 

compta amb unes determinades funcions que podem aprofitar i, d’aquesta manera, 

treballar-les a l’aula.  

3.1 Funcions tradicionals de la cultura popular 

De tots i de cadascun d’aquests àmbits i de la totalitat dels components funcionals 

expressats en podríem fer exemplificacions. Així ho fa Joan Borja i Sanz, en una 

entrevista que li va fer Jordi Navas, per confeccionar un reportatge, sobre la literatura 

popular en el món actual. El periodista li demanava quin era l’interés que podia tenir 

aquest tipus de manifestació cultural i Joan Borja va posar al seu abast un munt 

d’exemples que van deixar al periodista sense paraules:  

Proporcionar informació, permetre la pràctica de rituals màgics, regular el treball, identificar als 

individus amb un país o col·lectiu (social, ideològic, religiós, gremial, racial, etc.), establir 

lligams amb la història, agradar(funció estètica), entretenir, (funció lúdica), permetre la 

identificació de l’emissor (l’estat civil, l’estat anímic etc.), tranquil·litzar, iniciar els xiquets i les 

xiquetes en les funcions de comptar, explorar el cos, accelerar la dicció, madurar la capacitat 

motora etc. I encara més: Socialitzar, explorar la realitat, invitar a l’aventura i permetre l’accés a 

la realitat pels camins de la ficció, potenciar la fantasia, simbolitzar el paisatge (conceptualitzar i 

interioritzar el món), establir lligams amb la història, exercitar la gimnàstica intel·lectual, 

estimular la curiositat... (Borja 2002: 225-235). 
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Són moltes les funcions tradicionals de la literatura popular, però de forma esquemàtica  

les podem dividir en cinc nivells: 

 

Nivell sociològic 

 

Nivell psicològic 

 

Nivell 

psicopedagògic 

 

Nivell 

psicolingüístic 

 

    Nivell lúdic 

Funció 

sociològica 

 

Funció 

d’informació 

 

Funció màgica 

 

Funció 

catàrquica 

 

Funció 

reguladora del 

treball 

 

Funció de signe 

d’identificació 

 

Funció històrica 

 

Funció de l’inici  

d’estat civil 

 

Funció estètica 

Funció 

compensatòria 

Funció de 

tranquil·lització de 

l’infant petit 

 

Funció d’explorar 

la realitat pels 

camins de 

l’enigma 

Funció de joc 

terapèutic 

 

Funció d’invitació 

al risc 

 

Funció 

d’experimentar la 

fantasia 

 

Funció de 

comunicar un 

concepte alegre 

del sexe 

 

Funció de 

condensació de 

l’emotivitat 

Funció 

catalitzadora en 

l’adquisició del 

llenguatge 

Funció 

alliberadora de 

l’excés de la 

vitalitat 

 

Funció de gaudi 

per la imitació 

 

Funció 

ensinistradora 

d’activitats 

futures 

 

Funció 

catàrquica 

 

Funció 

d’autodomini 

 

Funció de 

satisfacció 

imaginària de 

desitjos 

 

Com es pot comprovar  son molts dels exemples que podem anomenar pel que fa a les 

funcions tradicionals de la literatura popular.  

Amb les rondalles es poden treballar moltes de les funcions que abans he citat. 

D’aquesta manera les rondalles tenen un interés educatiu per als nostres alumnes, i 

mitjançant aquestes els nens i nenes assoleixen una sèrie d’objectius i capacitats que els 

ajuden a desenvolupar-se com a individu. Així doncs, vull demostrar com la presència 

de les rondalles a l’aula està justificada i, a més a més, és molt recomanable des del punt 

de vista del seu aprofitament didàctic.  El meu objectiu és palesar l’interés educatiu que 

ens pot proporcionar les rondalles des de qualsevol dels punts de vista del currículum 

actual. 
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3.2 Les rondalles al currículum d’Educació Primària 

D’allò més general a allò més específic les rondalles són un recurs important en el 

desenvolupament emotiu-afectiu, intel·lectual i lingüístic. Les rondalles són un reflex de 

la vida i de les dificultats de l’existència alhora que esdevé una expressió de les 

aspiracions humanes permanent. Per tant, enriqueixen la fantasia infantil, amplien el 

món de l’experiència dels nens, afavoreixen el procés de maduració global de la 

personalitat, potencien el patrimoni lingüístic i els mitjans expressius, satisfan les 

necessitats de tipus afectiu, maduren el sentit estètic i els valors morals i ens situen fora 

de les categories del món real (ofereixen exemples de transgressió creativa i són un 

poderós estímul per a la creativitat i per al pensament divergent). De manera específica, 

vull donar alguns exemples, de com les rondalles, no sols tenen un interés educatiu a 

l’àrea de llengua, sinó que aquestes es poden treballar en les diferents àrees del 

currículum: 

 

- Pel que fa a l’educació ambiental, podem suggerir que si es treballa en un àmbit 

urbà, és positiu que l’alumnat conega els costums i respecte tradicions pròpies 

de l’àmbit rural, com la importància de seguir les dreceres a la muntanya per tal 

de no agredir en excés la flora autòctona. I, si es treballa en l’àmbit rural, cada 

vegada es perd un poc el savi bagatge que tenia la gent gran pel que fa a les 

plantes, podem aprofitar l’avinentesa per reconèixer-les i incorporar-les al 

coneixement de l’alumnat. 

- Quant a l’educació per a la igualtat d’oportunitats entre els sexes, es pot obviar 

l’adjudicació de gèneres als diferents papers dels personatges i plantejar les 

activitats de dramatització, per exemple, canviant de sexe els personatges. Es 

tractaria, en qualsevol cas, de presentar models positius perquè quallen unes 

actituds superadores dels perjudicis o la ignorància existents. 

- Des de l’assignatura de llengua, es treballarien totes les habilitats lingüístiques 

(comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita), perquè 

qualsevol activitat que es proposaria duria implícita l’ús de la llengua. 
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- L’àrea de coneixement del medi social, natural i cultural ens ofereix el marc 

idoni per tal de continuar la línia metodològica en la qual es treballa globalment, 

ja que es tracta de fer servir un material literari més enllà de l’àrea de llengua. 

Les activitats que es poden presentar, des del vessant social de l’àrea, 

aprofitarien per conèixer aspectes de la societat. Des del coneixement del medi 

natural, les rondalles són un tresor, ja que hi apareixen llocs geogràfics del 

nostre entorn i hi són omnipresents les espècies de la flora autòctona. Des del 

coneixement del medi cultural, moltes rondalles inclouen models socials no 

discriminatoris. 

- Pel que fa a l’ Educació Plàstica, una de les activitats que sempre genera més 

desig de participació i gaudeix de grans resultats d’èxit és la dramatització. 

Totes les rondalles suposen un material excepcional per a ser dramatitzat. A 

l’hora de plantejar la representació, es pot realitzar un treball de superació 

d’estereotips, per exemple, repartint els rols i els personatges sense atendre a 

qüestions de gènere, de físic, etc. A més ens proporcionarà l’espai i el temps per 

adequar les rondalles a l’antiga tradició de l’auca, per adaptar la historieta 

gràfica o crear un còmic. 
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4. LES RONDALLES: UNA EINA PER INTREGAR A L’ALUMNAT 

NOUVINGUT 

En aquest apartat, m’agradaria mostrar una idea que em va sorgir a mesura que anava 

fent el treball. Aquesta idea l’he deixada una mica apartada i m’he quedat en el 

sentiment de què haguera pogut ser una bona idea realitzar el meu projecte a partir 

d’aquesta. És per això que en aquest apartat tinc l’oportunitat de parlar de les 

limitacions en les quals m’he trobat i amb les propostes de millora que haguera pogut 

realitzar. 

En aquest treball m’haguera agradat molt incloure les rondalles com una eina per 

integrar a l’alumnat nouvingut, però m’he trobat en una limitació de temps i espai per 

poder ampliar-lo i mostrar una altra manera d’introduir les rondalles a les aules de 

primària. Així, doncs, com una proposta de millora del treball introduiria les rondalles 

per a treballar la integració de l’alumnat nouvingut. Pense que aquestes són una eina 

que permet als alumnes sentir-se identificats amb els personatges de les rondalles i, per 

tant, es podrien fer activitats per veure i conèixer les diferents cultures que hi trobem a 

l’aula. Avui dia, l’ensenyament primari i també secundari ha rebut un alumnat 

procedent de cultures molt diferents a la nostra, que cal integrar al nostre sistema 

educatiu. 

L’objectiu seria elaborar un material que ajudaria a integrar a l’alumnat nouvingut, a 

través d’establir un lligam entre la seua cultura d’origen i la d’acollida. I les rondalles, 

per la seua condició de relats universals i, alhora, particulars serien les eines perfectes 

per aconseguir aquest objectiu d’apropament i de coneixement intercultural. Pense que 

aquesta és una molt bona idea per a treballar-la i que no sols pensa en aconseguir els 

objectius del currículum, sinó que a més tracta la interculturalitat, la socialització, 

l’empatia, la solidaritat etc. que moltes vegades passen desapercebudes a les aules i que 

són molt importants per al funcionament i convivència de l’aula a més dels beneficis 

que els pot aportar en l’assoliment de la identitat a cadascun dels nostres alumnes. 

Un exemple d’activitat que podríem realitzar amb els alumnes seria recopilar rondalles i 

contes dels seus llocs d’origen i una vegada arreplegats es contarien a l’aula. Després es 

faria un sorteig de la rondalla que més els ha agradat i finalment es representaria l’obra 

mitjançant titelles. D’aquesta manera coneixeríem un munt de rondalles de diferents 
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cultures i a més amb la dramatització de l’obra els alumnes gaudirien de l’activitat, 

donant pas a la socialització entre ells. 

5. CONCLUSIONS 

Les rondalles ofereixen tot un ventall de possibilitats ric i suggeridor, d’acord amb 

l’actual disseny curricular, que permetrà recuperar part del nostre folklore tradicional. 

D’acord amb les reflexions precedents, arribem a la conclusió que el sistema educatiu 

ha de tenir en compte la literatura popular com una eina amb un gran potencial per a 

assolir els objectius que la legislació estableix. Les rondalles constitueixen un 

instrument de gran potencial didàctic i de gran valor per al sistema educatiu, i l’escola 

és el marc idoni per a la difusió de la literatura del poble. 

Com hem vist, treballar les rondalles a l’escola afavoreix el desenvolupament integral 

dels alumnes i és una eina necessària a les nostres aules. Els docents haurem d’elaborar i 

introduir en els programes d’estudi  l’ensenyament de la cultura tradicional i popular 

d’una manera apropiada tenint en compte les seues característiques i les seues 

necessitats. Les possibilitats que ofereix treballar aquest recurs a l’aula són infinites, 

com ara, amb les rondalles treballem els valors i la saviesa d’una comunitat lingüística, 

ja que inclouen l’ensenyament d’una moralina; o és una eina que pot utilitzar-se per a 

resoldre conflictes entre els alumnes, ja que se senten identificats amb els personatges. 

A més, es treballen elements textuals mitjançant la dramatització d’aquestes, es treballa 

la creativitat i la imaginació a l’hora de canviar elements del text, com per exemple, 

inventar finals alternatius a l’original. I, com he dit abans és una eina que pot ajudar-nos 

a integrar l’alumnat nouvingut, estudiant les semblances entre els contes i les rondalles, 

comparant les diferents cultures a través de les seues expressions culturals, treballant les 

moralines etc.  

Finalment arribem a la conclusió que és necessari introduir aquesta eina en la nostra 

tasca com a docents, com diu Miquel Sbert: 

En invocar la presència de la literatura de tradició oral autòctona (de la cultura tradicional i popular) 

en els nostres currículums ho fem en nom d’una didàctica plaent i d’autoafirmació com a poble, no 

com una forma d’exclusió o d’egocentrisme. Ho fem amb la convicció que és la consciència de la 

pròpia identitat i la seva acceptació la millor base per a la globalització del coneixement i per a la 

comprensió i acceptació solidàries de les altres comunitats culturals del món. (Sbert 2007:166) 
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7. ANNEXOS 

Annex 1: Proposta d’activitats de la rondalla Joan Antoni i els torpalls. 

  



21 

 

Programació de la proposta de treball. 
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Visita a la biblioteca per veure el seu funcionament i narració de Joan Antoni i els torpalls. 
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Imatges de la narració de la Rondalla Joan Antoni i els torpalls. 
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Imatges de la biblioteca del centre i dels seus recursos. 
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El meu blog: http://blogrondalles.blogspot.com.es/ 
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