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FITXA TÈCNICA 
 
Idea, text i adaptacions: Joan Boher 

Espai escènic: 4 x 2 

Durada: 50 m 

Edat recomanada: 4-10 anys 

Històries on els animals són els protagonistes! 

Bès&es de la jungla, ocells i animals d éstar per casa  

ens faran passar una estona ben diver&da. 

 

ANIMALADES 

SINOPSI 

 Sessió de contes dedicada als animals. Narració de cinc històries on els animals 

són els protagonistes.  

Les històries combinen la teatralització, el conte didàc&c i la par&cipació ac&va del 

públic. Una manera diver&da i amena de transmetre als més pe&ts l ámor per la lec-

tura i pels animals. 



 

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 la vida dels animals. 

 



 

IMATGES 

Centre Cultural Sala Gala de Cassà de la Selva 

CEIP Miquel Mar: i Pol de Barberà del Vallès 

Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles 



 

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. 
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