
EL CONILL TAFANER 
 

Aquest és el títol del conte que mestres i alumnes del 2n cicle d’Espo Laboral 
han escrit, dissenyat i confeccionat al principi del 3er trimestre d’enguany. 
 
Es tracta d’un conte relacionat amb les verdures que podem trobar a l’hort. 
 
La finalitat primordial és que els alumnes, a qui va dirigit, s’habituïn a menjar 
una mica de tot, evitant que no siguin massa llepafils. 
 
El personatge del conte és un CONILL que tenia molta gana. Per això s’endinsa 
en un hort, molt semblant a l’HORT de la nostra escola.  
 
Tot i que té molta gana es troba amb verdures que no li fan massa el pes. 
Sempre troba excuses per passar de llarg. És massa selectiu amb el menjar. 
 
Fins que al final es troba la seva verdura preferida, que no és altra que la 
famosa PASTANAGA. 
 
La confecció del conte ha estat molt laboriosa. Calia treballar la visualitat, la 
imatge, el text, les superposicions, el relleu i la perspectiva amb la intenció que 
es pogués mostrar el màxim de real possible. Tasca gens fàcil aconseguida amb 
molt d’èxit, després de trobar els materials adequats. 
 
Abans de fer-ne la presentació en públic van caldre uns assajos a l’aula, 
escollint els alumnes que millor s’adaptaven als personatges, com: el narrador, 
el conillet, l’expositor i el col�laborador. 
 
Cal dir que a més a més que els productes fossin exposats al conte, aquest 
productes, és a dir verdures, es presentaven de forma real i palpables sempre 
posades dins del cistell de les verdures. 
 
Posteriorment s’han fet dues representacions del conte al Jardí d’Infància 
municipal l’ESTEL de Manresa, amb molt d’èxit.  
 
Representacions que tingueren lloc els matins dels dies 9 i 10 de maig. 
 
És així com es feu la presentació del conte per part d’alumnes, que no repetiren 
en les dues sessions.  
Un feia de narrador, l’altre de conillet i els altres mostraven les verdures a 
l’alumnat perquè els palpés, els olorés i els observés. 
La participació dels alumnes del Jardí d’Infància l’ESTEL fou espectacular. Cal 
destacar la seva bona predisposició i l’atenció que mostraren en tot moment en 
la que s’exposà el conte del CONILL TAFANER. 
 
Després de cada sessió a l’aula, sessió més teòrica, es va passar a l’activitat 
pràctica. Ara calia anar a l’hortet a plantar. 
 



En la plantada hi ha participat activament els alumnes del jardí d’Infants l’Estel 
assessorats pels nostres alumnes. 
 
S’han plantat tomaqueres de Montserrat (plantant les canyes corresponents), 
pebroters, carbassons, enciams fulla de roure, enciams arrissats, cebes de 
Figueres, llavors de pastanagues, tomaquera cherris, tomaqueres de pera, 
escaroles i una planta d’alfàbrega (per espantar els mosquits). 
 
Amb la col�laboració de tots, després de la plantada, s’ha regat.  
 
L’experiència ha estat molt enriquidora  no sols pels alumnes del jardí d’Infants 
l’Estel, sinó sobretot pels nostres alumnes, que han gaudit participant, explicant 
i jugant amb ells. A nosaltres ens ha ajudat a perdre la por i la vergonya inicial. 
 
En donen fe les imatges que acompanyen aquesta explicació. 
 
Agraïm al Jardí d’Infants l’Estel l’interès mostrat, així com agrair-los que ens 
hagin deixat participar d’una manera tan oberta i sincera i, se’ns dubte, agrair-
los el detall que ens van regalar l’últim dia, una postal gegant pintada pels seus 
alumnes i acompanyada de fotos del dia de la primera trobada. 
 
Un detall molt emotiu.  Moltes gràcies. 
 
Esperem que aquest sigui l’inici d’un treball que pot ser molt enriquidor per tots 
plegats i que pot tenir continuïtat. 
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