Sessions de contes al voltant de les festes populars, tot
i que perfectament adaptables a qualsevol moment del
curs: Castanyada, Tots Sants, Nadal, Dia dels enamorats,
Carnestoltes, Sant Jordi. O de temàtiques concretes:
llegendes, éssers fantàstics, integració social i tolerància,
rols de gènere, internet i xarxes socials, 2011 Any
Internacional dels Boscos.

CARME GLEZ
Narració oral - Contacontes

Narració oral
Contacontes

L'edat recomanada per a cada sessió està indicada en el
detall interior, amb la resta de dades i sinopsi.
S'adaptarà el contingut i la forma a cada grup d'edat.

Tel. 610 25 38 46 - 93 349 06 87
concdecuento@gmail.com
Idioma: Català
A petició es poden fer en castellà
o bilingûes català/castellà.
També es fan sessions a mida i per a públic adult.

Per a més informació consulteu el blog:

www.concdecuento@blogspot.com
Més informació sobre sessions de contes, formació i
experiència de la narradora, fotos, etc, consulteu el blog:

www.concdecuento@blogspot.com

Vet aquí una vegada…
Contacteu per telèfon o correu electrònic:

Tel. 610 25 38 46 - 93 349 06 87
concdecuento@gmail.com

CASTANYES I RIALLES
Celebrem: La Castanyada
Cicle: P-3; P-4; P-5; Inicial de primària.
Durada: En funció de l'edat: 30-50'
És tardor i l'Aleix surt d'excursió amb els seus pares.
Al mig del bosc troben un munt de castanyes. L'Aleix
s'en guarda una a la butxaca, i aquesta castanya
acaba convertint-se en el seu millor amulet per
espantar els monstres que es colen en els somnis per la nit.
ENGANYS, MISTERIS I PORS
Celebrem: Tots Sants
Cicle: P-4; P-5; Inicial i mitjà.
Durada: En funció de l'edat: 40-50'
Contes per als que tenen por, perquè és el primer requisit
per ser valent. Contes per als que miren la por a la cara,
perquè és el primer pas per esvair-la. Contes de por
que no fan por. Contes de supens que són misteriosos.
Contes d'ensurts que fan cridar i acaben en rialles.
SANT AMOR, SANTA MORT I SANT MISTERI
Celebrem: Tots Sants
Cicle: Superior de primària i ESO.
Durada: En funció de l'edat: 40-60'
El dia de Tots Sants té celebracions molt curioses arreu
del món. Diuen que és el dia en què els vius i els morts
es troben de nou per compartir taula i festa…

MIRADES, SOMRIURES I PETONS
Celebrem: El dia dels enamorats
Cicle: Superior de primària i ESO
Durada: En funció de l'edat: 40-60'
A l'Anna li agrada el Xavi. Al Xavi li fa gràcia la Mariona.
La Mariona coqueteja amb en Sergi, però amb qui li
agradaria realment sortir és amb en Pau. En Pau està
per l'Anna…
CAVALLERISCANT HISTÒRIES
Celebrem: Sant Jordi
Cicle: P-4; P-5; Inicial, mitjà i superior.
Durada: En funció de l'edat: 40-50'
La llegenda de Sant Jordi. Dracs i… dracs.
Herois covards i damiseles valentes. Espases màgiques.
Donyets*, homes de bé, sàvies fetilleres i d'altres
cavallers sense cuirassa.
(* Sí, sí... donyets)

EN LA NIT DELS TEMPS
Temàtica: Llegendes
Cicle: Superior de Primària.
Durada: 40-50'
Vet aquí una vegada, fa molts i molts anys, en la nit dels
temps… i així va ser.
Perquè els mites, les llegendes, les tradicions, etc.
neixen, creixen, s'adapten i perduren.

"...Quants més serem a taula, la joia és més gran!"
ULLS D'ESPURNA I NAS VERMELL
Celebrem: Nadal
Cicle: P-4; P-5 i Primària
Durada: En funció de l'edat: 40-50'
És hivern, fa fred i les galtes i el nas es posen vermells.
Hi ha llums per tota la ciutat que es reflecteixen com
espurnetes als ulls dels passejants.
DISFRESSATS DE LLEGENDA
Celebrem: Carnestoltes
Cicle: P-3; P-4; P-5; Inicial i mitjà.
Durada: En funció de l'edat: 30-50'
Contes clàssics i tradicionals basats en disfresses que han
perdurat al llarg del temps: princeses, pirates, superherois
emmascarats, bruixes, monstres…

NANS, GNOMS, BRUIXES, FADES…
Temàtica: Éssers fantàstics
Cicle: P-4; P-5; Inicial i mitjà.
Durada: En funció de l'edat: 40-50'
El món de la fantasia camina paral.lel al de la realitat,
però per veure'l i viure'l cal deixar-se caure pel forat
del mirall.
LA PELL DELS ALTRES
Temàtica: Integració social i tolerància
Cicle: P4: P-5 i Primària. Adaptada a cada grup.
Durada: En funció de l'edat: 40-60'
Què passaria si un dia t'aixequessis convertit en un
extraterrestre?
O si t'haguessin crescut dos nassos?
Seria divertit ser diferent?

RODERICS I RODERIQUES
Temàtica: Rols de gènere
Cicle: P4: P-5 i Primària. Adaptada a cada grup.
Durada: En funció de l'edat: 40-60'
A Roderic li agrada jugar amb nines de drap i tancs de
guerra. Fa galetes amb el pare i estén la roba amb la mare.
Roderica balla ballet i fa karate amb la mare. Li agrada
comprar vestits i veure el futbol amb el pare.
Paren taula els dos plegats i encara no tenen clar
què seran quan siguin grans.
ARBRES AMICS
Temàtica: 2011 Any Internacional dels Boscos
Cicle: P-4; P-5 i Primària. Adaptada a cada grup.
Durada: En funció de l'edat: 40-60'
… tallà el tronc, se'n feu una barca i se n'anà a navegar.
I l'arbre era feliç… Però d'aquella manera, sabeu?
I després de molt temps el noi, que ja era vell ,va tornar
al bosc.
- Ho sento, digué l'arbre; ja no em queda res per donar-te,
ja no tinc pomes.
- Les meves dents són massa febles per menjar pomes,
va dir el noi, que ja era vell.
-Ja no tinc branques, va dir l'arbre; ja no t'hi pots gronxar.
…
- No em calen massa coses ara, digué el noi, que ja era vell;
tan sols busco un lloc quiet per seure i reposar. Estic molt
cansat.
- Bé, va dir l'arbre, redreçant-se tant com va poder, una
soca vella és bona per seure i reposar una estona. Seu i
reposa.
El noi, que ja era vell, va seure… I l'arbre era feliç.
"ONLAIN"
Temàtica: Internet i xarxes socials
Cicle: ESO - Primer a Quart.
Durada: 50-60'
Ja tinc pàgina a Myspace! ptns
He penjat les fotos que vaig fer amb l'iphone al
Fotolog i els vídeos al Youtube.
T'enviaré els apunts del friki x MSN i googleja la resta ;-)
Foto del #Bieber etiquetada als @554 amics del Facebook.
Enganxa això al teu mur xdd.
Ens LLEGIM al Tuenti, nanit A10!

