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Petita Companyia i Librotad són dos projectes de FOMENT de la LECTURA.
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ànima ANIMAL

Tenen ànima els animals, o només les persones? I els objectes, en tenen d'ànima?
Veniu i mirarem de trobar resposta a aquestes preguntes. Sentirem contes d'animals, escoltarem què 
els va passar i descobrirem la seva ànima animal! 

"ànima ANIMAL" és una sessió de narració oral per la qual circulen contes literaris i de la tradició 
oral. Viatgem junts a indrets diversos, descobrim situacions i coneixem aquests personatges tan 
humans. I tot de la mà de la paraula viva.

        Públic:           a partir de 4 anys      
        Autors:          contes de la tradició oral d'arreu i d'autors, com Mercè Rodoreda, Jutta Bauer, 
                              Pere Calders, Else H.Minarik i Maurice Sendak...
        Durada:        50 minuts (aproximadament)
        Idioma:         català i/o castellà
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 Sota el meu paraigua.
POESIES i altres CONTES

Com la poesia, 
la vida és ritme i repetició. 
Com la vida, 
els contes, de vegades, 
ens regalen poesia.

"POESIES i altres CONTES" és una 
sessió destinada als infants,
per la qual circulen poesies, 
contes rimats i àlbums carregats de poesia. 
A través d'ells viatgem i juguem, 
assaborint i aprenent a estimar la paraula. 

         Públic:          a partir de 4 anys  
         Autoria:        poesies i contes rimats, tradicionals i d'autors com 
                              Miquel Martí i Pol, Emma Pérez Téllez, Antonio Machado, 
                              Olga Xirinacs, Antonio Rubio,  Miquel Desclot, 
                              Pedro Mañas, Eduardo González Lanuza...
         Durada:        45 minuts aproximadament

        Idioma:       català i castellà         
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 Una ALTRA cosa

(dedicada a l’assetjament escolar)

 
Aprofitant el primer raig de sol, una papallona va passar voletejant entre els infants. 

Ells van deixar els seus jocs i, amb la mirada, van seguir el seu vol. 

Tots, fins i tot la Bigú i aquell a qui anomenaven Una altra cosa...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

        Públic:           a partir de 4 anys      

        Autoria:        Alexis Deacon, Kathryn Cave, Luisa Aguilar, entre altres

        Durada:        45 minuts (aproximadament)

        Idioma:         català i/o castellà
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Petita Companyia i Librotad són dos projectes de FOMENT de la LECTURA i EDUCACIÓ LITERÀRIA
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VOLANT LLUNY... sobre el paper
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Petita Companyia i Librotad són projectes de FOMENT de la LECTURA i EDUCACIÓ LITERÀRIA

  

 
Quan les situacions es compliquen, afortunadament sempre hi ha solucions esperant a ser 

descobertes. Sí, sí... S'amaguen entre els arbres, sobre els núvols, dins d'un guix de color, 

arraulides dins la imaginació. 

Visitem doncs aquesta pila d'àlbums il·lustrats, i descobrim allò que no tothom pot veure...

  

"VOLANT LLUNY... sobre el paper" és una sessió a través de la qual obres i autors  

contrastats de la literatura infantil ens porten de la mà en un viatge vertiginós, del qual 

tornarem sans i estalvis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Públic:          a partir de 4 anys

Autoria:        obres de Remy Charlip, Quentin Blake, Aaron Becker, Barroux, Bruno Munari...              

Durada:        45 minuts (aproximadament)

Idioma:         català i/o castellà
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BAOBAB, explica'm per què

Vet aquí una terra on els animals conversen entre ells, 
on viuen arbres gegants tan savis que aconsellen els animals, 
i on el foc i la pluja poden ser prínceps. 

Vet aquí un lloc on els contes expliquen el perquè de tot, viatgen arrossegats per les aigües dels 
rius i pel vent, i es queden adormidets a la porta de casa dels nens, o enredats a les xarxes dels 
pescadors.

Vet aquí ﾋfrica.

               Públic:          a partir de 4 anys
               Autors:         contes de la tradició oral africana
               Durada:        50 minuts, aproximadament
               Idioma:         català i/o castellà
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CAVALLS

Un cavall parlador, fidel fins al final a la seva reina. 
Un meravellós cavall de fusta, capaç de recórrer volant mig món en un sol dia. 
Un cavallet màgic, i un jove camperol entrant-li per l'orella dreta.

"CAVALLS" és una sessió de narració oral de contes durant la qual cavalcarem a lloms 
d'aquests animals únics fins a indrets insospitats. ﾀMuntes?

                     Públic:        a partir de 4 anys
                     Autors:          contes de la tradició oral d'arreu
                     Durada:        50 minuts, aproximadament
                     Idioma:         català i/o castellà
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un MAR de contes

Diuen que una bóta plena d'aigua fresca i dolça va rajar i rajar fins a inundar la casa, fins a 
inundar la plaça, formant un torrent, una riera, un riu, corrent fins a la plana i convertint-se 
en mar.

I com s'explica que avui el mar sigui salat?

I qui ens explica com van arribar tots els animals que l'habiten?

                  Públic:           a partir de 4 anys
                  Autoria:         contes de la tradició oral
                  Durada:         50 minuts aproximadament
                  Idioma:          català i/o castellà
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ACTIVITATS relacionades

Les sessions de narració oral i gestual destinades a públic infantil formen part 
d'un programa més ampli dissenyat especialment per a FOMENTAR el GUST 
per la LECTURA des de les primeres edats, amb l'objectiu d'acompanyar els 
nostres infants i joves en el camí no sempre fàcil per esdevenir lectores i lectors 
autònoms.

Per aquest motiu els llibres estan sempre presents en el desenvolupament de les 
sessions i també al finalitzar, ben a l'abast de les mans dels infants, com un 
premi i una porta a nous viatges.  

D'altra banda, i seguint aquesta necessitat de fomentar el plaer per la lectura, 
les sessions anteriors es reforcen amb:

XERRADES destinades a mares, pares, personal docent..., segons edats dels 
infants, encaminades a apuntar els riscos reals i oferir eines concretes:
     -  LLEGINT ABANS DE SABER-NE  (familiars  d'infants de 3 a 6 anys)
     -  ELS RISCOS DE SABER LLEGIR  (familiars d'infants de 6 a 12 anys)
     -  GRANS PARAULES  (familiars d'adolescents)
     -  COM SELECCIONAR LECTURES (criteri per a qualsevol edat) 

ACTIVITATS DIVERSES:
     -  POESIA i pictogrames
     -  un CONTE, un TAUMÀTROP
     -  una HISTÒRIA en ORIGAMI
     -  grup de LECTURA d' IMATGES

Petita Companyia i Librotad són dos projectes de FOMENT de la LECTURA.
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Judith Navarro Royo
679 827 166

judith@petitacompanyia.com
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