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- PRESENTACIÓ -

L’Art d’Explicar Contes és un taller formatiu que vol oferir
al públic interessat les eines bàsiques que ens permetran iniciarnos en l’art d’explicar contes.
A partir dels diferents sistemes per a explicar històries
( lectura en veu alta; álbum il.lustrat…) ens centrarem en la narració oral, l’art d’explicar contes amb la veu i el cos.
El taller serà eminentment pràctic, amb la realització
d’exercicis d’expressió corporal, veu i improvisació.

A càrrec de:
Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats
de dinamització lectora. Llicenciat en Filologia Catalana i Màster en Promoció de la Lectura, és un dels
pocs professionals de la dinamització lectora a casa
nostra. Realitza sessions de narració oral, clubs de lectura i tallers
d´escriptura així com cursos de formació i conferències.
www.joandeboer.cat

- FITXA TÈCNICA-

Nom:
L’Art d’Explicar Contes

Dirigit a:
-Personal bibliotecari
-Docents
-Pares i mares

Descripció:
-Diferents sistemes per a explicar contes
-La narració oral
-Exercicis pràc cs de narració

Objec us:
-U lització de la narració oral com a eina ar s ca i didàc ca
-Aproximació a la literatura a través de la narració oral
-Millora de l’expressió oral

Assistència:
Màx. 15

Durada:
2 h.
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- CONTINGUTS-

1-Presentació
2-Explicar contes:
-Contes llegit
EXERCICIS
-Conte ensenyat
EXERCICIS
3-La narració oral
-El text
EXERCICIS
-El cos
EXERCICIS
-La veu
EXERCICIS
-La improvisació
EXERCICIS
4-Bibliograﬁa bàsica

- IMATGES -

Contes de tots Colors, pares de diferents nacionalitats,
Barcelona (2010)

L´Hora dels Pares (jornada de formació) a
Montbrió del Camp (2016)

L´Hora dels Pares (jornada de formació) a Castelló d´Empúries(2016)
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- BIBLIOGRAFIA -

ANIMACIÓ LECTORA_Manual
-AA.VV "M´agrada llegir" Ara llibres
-Fundació Bromera "Guia pràc ca per fer ﬁlls lectors" Generalitat de Catalunya
-Reyes, Lourdes "Vivir la lectura en casa" Juventud

ANIMACIÓ LECTORA_Ac vitats
-Aller, Carlos “Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer” Marﬁl
-Nuño, Fran “Manual de técnicas de animación a la lectura” Berenice
-Nuño, Fran “Ideas prác cas para animar a la lectura desde casa” Berenice

L´HORA DEL CONTE
-Amo, Montserrat del " La hora del cuento" Servicio nacional de lectura

LECTURA EN VEU ALTA
-Sota, Txell “La lectura en veu alta” Text-LaGalera
NARRACIÓ ORAL
-AA.VV “Més contes, per favor!” Bromera
-Bryant, Sara C. " Com explicar contes" Biblària
-Montero, Beatriz " Los secretos del cuentacuentos" CCS
PARLAR EN PÚBLIC
-Briz, Antonio (coord.) "Saber hablar" Aguilar
-Donovan, Jeremey “Método TED para hablar en público” Ariel
- Rubio, Joana i Puigpelat, Francesc "Com parlar bé en públic" labutxaca

TALLER DE TEATRE
-Bedfore, Bob “ 101 juegos de improvisación para niños y adultos” Neo Person
-Lavilla, Pepa "Taller de teatro" Alba
-Mercer, Àngels "Taller de teatro" Alba

Joan de Boer
626 780 132 – 93 485 67 77
jjbowi@yahoo.es

Més informació a:

www. joandeboer.cat
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