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SESSIÓ DE CONTES PRIMERA INFÀNCIA (1-3 ANYS) 

- PETITETS- 

 

Joan  de  Boer  
Dinamització Lectora 



FITXA TÈCNICA: 

Idea, text i adaptacions: Joan de Boer 

Espai escènic: 4 x 2 

Durada: 30m. 

Edat recomanada: 1-3 anys 

 Sessió de  contes dedicada  als més petits -d´un a tres anys- amb  tot 

un seguit d´històries  protagonitzades  per protagonsites petitets. 

Perquè els petits són molt grans! 

  

 

PETITETS 

SINOPSI 

 Espectacle de naració oral dirigit a nens de 1-3 anys. Històries protagonitzades 

per personatges petitets amb el suport de múltiples formats: 

 El llibre "pop up"; l´àlbum il.lustrat; el conte explicat amb peluixos; les  

cançons i la participació del públic... 

  



“Animalets” Biblioteca de Vilafranca  

del Penedès, 2015 

“Animalets” Biblioteca de Cassà de la Selva,  

2016 

Biblioteca Central de Santa Coloma  

de Gramenet, 2016 

Biblioteca de La Palma  

De Cervelló, 2017 

 

IMATGES 



ANIMALETS 
-BIBLIOGRAFIA- 

ÀLBUM IL.LUSTRAT 
-Anònim “Granja” Beascoa  
-Bachelet, G. "El meu gat és el més bèstia" Molino 
-Cadafalch, Lluís “Mega book” ItsImagical  
-Holzwarth, Werner “La talpeta que volia…” Kalandraka  
-Grimm, J.i W. "Cuentos" Alianza Editorial 
 

PRIMERA INFÀNCIA 
-Bennett, Holly “La Primera infancia : de 1 a 3 años" Medici 
-Murphy, Jana "La vida secreta de los niños. Cómo se comportan los niños de 1 
a 3 años" Oniro 
-Rufo, Marcelo i Schilte, Christine “Gugu-tata” (Col.Todo sobre mi bebé) 
Larousse 
-Silberg, Jackie “Bebés listos. Ideas para jugar y aprender” Oniro 
-Woolfson, Dr.Richard C. “Bebé genial. Guía de actividades para la estimulaci-
ón de su bebé” Mens Sana 
 

PRIMERA INFÀNCIA I LECTURA 
-AA.VV "M´Agrada llegir" Ara llibres 
-Bonnafé, Marie “Los libros, eso es bueno para los bebés” Oceano 
-Delahaie,  Patricia “Cómo habituar al niño a leer” Medici 
-Donan, Glenn "Cómo enseñar a leer a su bebé" Edaf 
-Fundació Bromera "Guia pràctica per  fer fills lectors" Generalitat de Catalunya 
-Lipkin, Lisa "Aprender a educar con cuentos" Paidós 
-Reyes, Lourdes "Vivir la lectura en casa" Juventud 
 

NARRACIÓ ORAL 
-Amo, Montserrat del " La hora del cuento" Servicio nacional de lectura 
-Bryant, Sara C. " Com explicar contes" Biblària 
-Montero, Beatriz " Los secretos del cuentacuentos" CCS 
 
 

FILMOGRAFIA 
-“Bebés”(2010) Dir.: Thomas Balmes 
-“Mira quien habla”(1989) Dir.: Amy Heckerling 
 

LITERATURA 
-Darrieussecq, Marie “El bebé” Anagrama 
-Nothomb, Amélie “Metafísica dels tubs” Columna 
 

 



Joan de Boer 
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Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


