
EL CONTE LINGÜÍSTIC, UN NOU GÈNERE LITERARI INFANTIL 

 

 

 

Què és «GENIAL!» 

La col·lecció GENIAL!, que deu el nom als bessons Geni i Al, té un plantejament híbrid 
perquè: 

· Cada títol és un 2 en 1: és un conte + un aparell de notes, jocs i bromes, 
amb exercicis lúdics sobre llengua. 
· Els exercicis tenen en compte tant la COMPRENSIÓ LECTORA com 
l’estímul a l’ESCRIPTURA. 
· Els contes tenen uns protagonistes de carn, els bessons, i una protagonista 
de tinta i so: la llengua catalana. 
 

A GENIAL! El gaudi literari no està subordinat a l’aprenentatge de 
recursos de llengua. Ni viceversa! 

 

 



Què no és «GENIAL!» 

· No és un seguit d’àlbums il·lustrats 

· NO és cap bateria de llibres de text de llengua 

 

Sinopsi: El contingut argumental de cadascun dels títols de la col·lecció varia, però, tal 
com passa en les sit com, tenen en comú els bessons protagonistes, la Geni i l’Al, que 
trobem en moments diferents de la seva vida quotidiana (Plou a bots i barrals, Com tres 
i dos fan cinc), o en un espai narratiu sense marc, talment un somni inspirat per Gianni 
Rodari (Quatre ulls sense ulleres). 

Singularitat del projecte: Ens trobem davant d’un nou gènere infantil: el conte 
lingüístic, que pot resultar molt útil si considerem la salut crítica del català, pel que fa 
tant al nombre de parlants com a la qualitat de la llengua que transmetem als infants.  

Públic objectiu: El públic diana serien els nens de vuit i nou anys (cicle mitjà: tercer i 
quart de primària), però depenent del grau de domini del català, o d’altres factors, el 
llibre es pot començar a llegir abans, i allargar-se fins al final de la primària.  

Ecosistema dels llibres: Atesos els dos nivells de lectura (lúdica i escolar), aquests 
contes poden arribar als nens a través de:  

 Les llibreries (poden ser contes de tauleta de nit i també quadernets de 
vacances)  

 L’escola. Són ideals per als centres que funcionin sense llibres de text. En 
escoles més tradicionals, GENIAL! es pot treballar en els espais previstos per a 
la lectura però també a la classe de català. 

Ara seriosament: Els materials tenen el reconeixement del Departament 
d’Ensenyament, on la seva autora treballa actualment. En aquest sentit: 

PRÒXIMAMENT hi haurà un material complementari penjat en .pdf al 
web del Departament i al de l’editorial, material que s’alinea amb els 
continguts de l’Impuls de la lectura i l’araEscric. 

I també molt seriosament: Quan els contes 1 i 2 només eren uns fulls de Word grapats, 
l’autora els va anar a llegir als nens de quart de l’escola Pere Vila, de Barcelona. Els 
seus comentaris i opinions s’han tingut en compte en la versió final dels llibres. Podeu 
veure una mostra de l’enquesta (anònima) a continuació. 

 


