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Aquest any, als Jocs Florals de Barcelona, 
s’ha iniciat una nova modalitat de 
participació: el conte il·lustrat audiovisual. 
Les escoles que volien participar rebien 
una formació dirigida pel Manuel Barrios, 
el director i realitzador del programa de tv3 
”Una mà de contes”.
L’Anna, la mestra de música, la Naira i la 
Marta, tutores de 1r, ens vam engrescar a 
fer la formació i a fer un conte audiovisual 
amb els nens i nenes de 1r de l’escola. 
Ens semblava molt interessant descobrir 
les tècniques i els trucs que utilitzen al 
programa per aconseguir muntar aquests 
contes tan creatius i amb un estil tan 
personal i característic.
El compromís era doncs, presentar el nostre 
propi conte audiovisual als Jocs Florals 
d’enguany. Des d’un primer moment vam 
tenir molt clar que aquest era un projecte 
comú de les classes de les Aranyes i dels 
Origamis. Havia de ser un conte col·lectiu, 
en el que participessin tots els nens i les 
nenes de primer. I així va ser com vam iniciar 
aquest projecte!
Com ho vam fer?
Per tal de poder fer partícips a tots els 
alumnes, vam proposar a l’aula que 
cadascú penses un personatge protagonista 
i una situació que havia de viure aquest 
personatge. Entre idees personals, idees 
compartides i votacions, va néixer en Bao, 
l’os panda protagonista del nostre conte. 
Entre tots vam anar donant idees de què li 

podia passar a aquell panda. “Porta ulleres” 
va dir algú i poc a poc, i amb la nostra ajuda, 
es va anar perfilant la historia del Bao.
Desprès de pensar la historia, vam haver de 
pensar un títol pel conte i d’entre totes les 
propostes vam tornar a fer una votació. Així 
és com va sortir el títol del conte: “En Bao i 
els seus amics”.

Ara ja teníem la història i el títol, calia 
pensar en la part més artística del conte: 
les il·lustracions. Tots van dibuixar pandes, 
grans, petits... Teníem molta feina per 
endavant: construir pagodes i fanalets amb 
collage, fer les bicicletes i les motxilles, 
estampar la gran muralla de la Xina, 
estampar el bosc de bambú, fer-li moltes 
ulleres pel Bao...

En Bao
        i els seus amics

El conte audiovisual fet pels nens i nenes de 1r va guanyar als 
Jocs Florals de Barcelona.
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Finalment, un dia ens vam dedicar a la 
gravació del conte. Va caldre una bona feina 
d’organització, ja que cadascun dels nens i 
nenes de primer va participar en la gravació 
del conte! Uns estampaven maons, d’altres 
feien aparèixer els fanalets o els pandes, 
d’altres dibuixaven fulles de bambú o feien 
ditades de flors de cirerer... en fi! Una gran 
feinada que els nens i nenes de primer van 
fer com uns grans professionals.

Un altre dia vam enregistrar la veu, on també 
va participar tothom.
Un cop feta la gravació i enregistrada la veu, 
les mestres vam fer el muntatge, i us hem 

de confessar, que no va ser fàcil! Teníem 
enregistrats 30 minuts de conte i als jocs 
florals només en podíem fer 6 minuts! Ja 
podeu imaginar com ens va costar fer més 
curt el conte d’en Bao! El toc final va ser 
afegir com a banda sonora la cançó “Long 
Dong Qiang” que els companys de 3r havien 
treballat durant tot el curs pel projecte Junts. 
El resultat... si encara no l’heu vist, el podeu 
trobar a la web de l’escola!
Les mestres i els nens i nenes estem molt 
orgullosos del nostre conte. D’haver fet 
una feina tan bonica compartida entre tots 
i on tots hem posat una mica de nosaltres. 
I a més a més hem tingut la sort de ser els 
guanyadors dels jocs florals en aquesta 
categoria! I això vol dir que encara tindrem 
Bao per estona! I si no... estigueu atents 
a “Una mà de contes” el programa de t3 
perquè potser el curs vinent... veieu en Bao 
allà!
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