
 

 CONTES D´ANIMALS  

Joan de Boer  
Dinamització Lectora 

DOSSIER 



Històries on els animals són els protagonistes! 

Bèsties de la jungla, ocells i animals d´estar per casa  

ens faran passar una estona ben divertida. 

 

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 didàctic i la participació activa del 

públic. Una manera divertida i amena de transmetre als més petits l´amor per la lectu-

ra i pels animals. 

 



 

Idea, text i adaptacions: Joan de Boer 
 
Espai escènic: 4 x 2 
 
Durada: 50 m 
 
Edat recomanada: 4-10 anys 
 
Format: Presencial / Virtual 

 

FITXA TÈCNICA 

Material promocional: 

Cartell  
de l´espectacle* 

Vídeo 
de l´espectacle* 

*Material disponible a www.joandeboer.cat apartat NARRACIÓ ORAL 



 

OBJECTIUS 

Objec!us didàc!cs 

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

-Foment de la imaginació i la crea7vitat. 

-Animació a la lectura. 

 

 Valors i ac!tuds  

-Par7cipar de manera apropiada i respectuosa en un acte cultural. 

-Gaudir de l’experiència ar:s7ca. 

 

Conceptes específics 

-Coneixement dels animals que habiten a la Terra. 

 



 

ÀLBUM DE FOTOGRAFIES 

Biblioteca de Vilafranca  

del Penedès, 2015 

Fes!val Encontats de Balaguer, 2016 

 

Biblioteca Central de Santa Coloma  

de Gramenet, 2016 

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 

 

-Wiesner, David  “Els tres porquets” Joventut 

-Boer, Joan de “El Sultà i els ratolins” OQO 

-Andersen, Hans Christian "L´aneguet lleig” La Galera 

-Grejniec, Michael "De què fa gust la lluna?" Kalandraka 

-Holzwarth, Hans Werner "La Talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap" Ka-

landraka 

-Garberí, Francesca "La Rateta que escombrava l'escaleta" La Galera 

-Grimm, Jacob i Grimm, Wilhelm "El Llop i els set cabridets” La Galera 

-Grimm, Jacob i Grimm, Wilhelm "Els Músics de Bremen” La Galera 

-Leonni, Leo “Frederick” Kalandraka  

-Schaapman, Karina "La Casa dels Ratolins" Blackie Books 

 

 

RECULLS 

 

-Amades, J. "Les cent millors rondalles" Selecta 

-Bonmatí, R. “Contes populars catalans” Baula 

 
 

 
 

 



Joan de Boer 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


