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FITXA TÈCNICA: 

Idea, text i adaptacions: Joan de Boer 

Espai escènic: 4 x 2 

Durada: 50m. 

Edat recomanada: 4-10 anys 

Joan de Boer 

estarà amb tots nosaltres per explicar-nos els seus deliciosos “Contes  

per menjar",  cinc històries per llepar-se els dits! 

 

CONTES PER MENJAR 

Cartell de l´espectacle Vídeo promocional 

MATERIAL PROMOCIONAL DISPONIBLE A  WWW.JOANBOHER.CAT: 

SINOPSI 

Sessió de contes de temà5ca alimentària. Narració de cinc històries on als aliments són els 

protagonsites. Les històries combinen la teatralització, el conte didàc5c i la par5cipació ac5-

va del públic. Una forma diver5da i amena de transmetre als més pe5ts la importància 

d´una bona alimentació. 

En finalitzar l´espectacle cada nen rebrà una mongeta màgica. 



CONTES PER MENJAR 

-ELS CONTES- 

1- “El conte dels ditets”  
Un conte que tots tenim a les mans! 
 
2- “Jack i la mongetera màgica” 
 
En Jack canvia la seva vaca per una bossa amb tres monge-
tes màgiques que creixen fins el cel. 
 
3- “El nen que menjava poc”  
 
Jaume és un nen que menja poc, fins que un dia es topa amb 
el “papu” que s´amaga dins l´armari de la cuina. 
 
4- “Epaminondes”  
 
Divertida història del nen de Loisiana que ho feia tot mala-
ment. 
 
5- “La caseta de xocolata” 
 
Versió teatralitzada del conte de Hänsel i Gretel. Els nens 
hauran de representar l´aventura dels dos germans. 

 
 



CONTES PER MENJAR 

-OBJECTIUS DIDÀCTICS- 

ESPECÍFIC 

-Importància de la bona alimentació. 

 

-Aproximació lúdica a la temàtica alimentària. 

 

-Coneixement de diversos tipus d´aliments. 

 

GENERAL 

-Aproximació al món literari i narratiu a través de la narració 

oral. 

-Apropament a la biblioteca i participació en activitats culturals. 

-Foment de l´hàbit de la lectura. 

- I, en general, enriquiment de la imaginació, la fantasia, la crea-

tivitat, el lèxic, transmissió de valors i coneixements, desenvolu-

pament de la capacitat d´atenció i, en última instància, una visió 

del món més àmplia que enriqueix i fomenta l´esperit crític. 
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