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CONTES MÀGICS

DOSSIER

CONTES MÀGICS

Sessió de narració visual
on els protagonistes són els contes:
Contes amb sorpresAH!; contes plens de shhh!ecrets; contes
(do) que (re) tenen sons(mi); contes amb imatges :-P; contes
amb ombres;
ombres contes divertits :-); contes amb zoOM;
contes que s´allaaaaaaaaarguen...

fins a 60 contes màgics!

SINOPSI
Sessió de narració visual on es mostren fins a 60 contes en diferents formats:
Amb sons; pop up´s; interactius; singulars; de diferents èpoques; diferents formats…
El narrador portarà tot el material. Opcionalment, es pot instal.lar
un expositor amb llibres pop up, contes interactius, contes-joc, etc.

FITXA TÈCNICA
Idea, text i adaptacions: Joan Boher
Espai escènic: 4 x 2
Durada: 50 m
Edat recomanada: 4-10 anys

OBJECTIUS

Objec us didàc cs
-Aproximació al món literari a través de la narració oral.
-Foment de la imaginació i la crea#vitat.
-Animació a la lectura.

Valors i ac tuds
-Par#cipar de manera apropiada i respectuosa en un acte cultural.
-Gaudir de l’experiència ar's#ca.

Conceptes especíﬁcs
-Coneixement de l´àlbum i.lustrat i llibre-joc infan#l.

IMATGES

Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès

CEIP Miquel Mar' i Pol de Barberà del Vallès

Biblioteca Fages de Climent de Figueres

ACTIVITATS

PINTA UN CONTE

Recull de dibuixos per pintar relacionats amb la sessió de contes.

AGAFA UN CONTE

Recull de contes relacionats amb la sessió i àlbums il·lustrats varis per emportar-se a
casa.

BIBLIOGRAFIA

ÀLBUM IL·LUSTRAT*

Anònim “El mágico libro de los infinitos cuentos” Random House
Anònim “Qui és la meva mare?” Susaeta
Banai, Istvan “Zoom” Fondo de Cultura Económica
Dieterlé, Nathalie “Una àvia una mica bruixa” Combel
Gibert, Bruno “La meva petita fàbrica de contes” Thule
Guettier, Benedicte “A l´ecole” Casterman
Jullien, Jean “Esto no es un libro” Phaidon
Lehrhaupt, Adam “No obris aquest llibre!” Joventut
Lemieux, Michèle “Noche de tormenta” Lóguez Ediciones
Lloyd, Sam “No ets tan temible, Tim!” Parramon
Novak, E.J “El llibre sense dibuixos” Estrella Polar
Pericoli, Matteo “Manhattan unfurled” Random House
Ramadier, Cédric “¡Que viene el Lobo!” Lóguez
Tullet, Hervé “Un llibre” Cruïlla
Williams, Beckie “Pilota tu helicóptero” MacMillan

*Selecció d´alguns dels 60 àlbums mostrats durant la sessió.
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