
 

 CONTES D´ARREU DEL MÓN  

Joan de Boer  
Dinamització Lectora 

DOSSIER 



FITXA TÈCNICA 
 
Idea, text i adaptacions: Joan de Boer 

Espai escènic: 4 x 2 

Durada: 50 m 

Edat recomanada: 4-10 anys 

Vine a descobrir els contes de diferents pobles d´arreu del món: 

Indis, esquimals, hindús, xinesos... 

 I tot això de la mà del narrador Joan de Boer 

 

CONTES D´ARREU DEL MÓN 

SINOPSI 

 Sessió de contes infantils dedicada als contes de diferents pobles i països 

d´arreu del món.  

Narració de quatre històries : selva africana, esquimal, índia i hindú. 

Les històries combinen la teatralització i la participació activa del públic. Una mane-

ra divertida i amena de transmetre als més petits la realitat plural del món. 



 

OBJECTIUS 

Objectius didàctics 

-Aproximació al món literari a través de la narració oral. 

-Foment de la imaginació i la creativitat. 

-Animació a la lectura. 

 

 Valors i actituds  

-Participar de manera apropiada i respectuosa en un acte cultural. 

-Gaudir de l’experiència artística. 

 

Conceptes específics 

-Coneixement dels pobles i països del món. 



 

ÀLBUM DE FOTOGRAFIES 

Biblioteca Central de Santa Coloma  

de Gramenet, 2016 

Fes+val Encontats de Balaguer, 2016 

 

Biblioteca de Vilafranca  

del Penedès, 2015 

Biblioteca de La Palma  

De Cervelló, 2017 



 

ACTIVITATS OPTATIVES 

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 

 

- Botet, X. “Kònik l´esquimal” Salvatella 
- Escardó, Mercè (Adapt.) “Alí Babà i els 40 lladres” La Galera 
-Mathieu, R. “Han caçat la lluna” La Galera 
-Senell, Joles (Adapt.) “El millor pretendent del món” La Galera 
- Valeri, M.Eulàlia (Adapt.) “Epaminondes” La Galera 
 

 

 

 

RECULLS 

 

-Hdez Ripoll, J.M.  “Contes de tots colors” La Magrana 
-Picanyol  “Contes i llegendes populars” Pagès 
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Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


