
 CATÀLEG DE CONTES 



  CONTES DE LA VINYA I EL VI  

Contes que ens ensenyen com s’elabora el vi, llegendes sobre la vinya, històries entre
ceps, l’ofci del vinicultor, jocs de paraules, refranys, dites populars i alguna endevinalla
sobre la tradició del vi. Tot això, acompanyat d’àlbums il·lustrats.

Amb aquesta activitat es pretén difondre la cultura del vi com a tradició popular, tan
vinculada al nostre territori, des d’una perspectiva divertida i d’aprenentatge.
Hi ha la possibilitat d’adaptar l’activitat en format de ruta guiada, a partir de contes i
llegendes, per la vinya i els seus voltants.

També de fer una ruta de natura, posant èmfasi a la diversitat natural de fora i fauna que
hi ha a la vinya: contes i històries dels animals, llegendes, el paisatge, les plantes i arbres,
etc.

Edats: de 6 a 12 anys Número de participants: 30 màxim Durada: 50 minuts Preu: a consultar
A càrrec de: Anna Casals 



  QUINES UNES, ELLES!  

Les dones són les protagonistes d’aquesta activitat i de cada un dels contes que s’hi
expliquen. En ells, hi apareixen diferents models de personatges femenins en les
històries: dones desacomplexades, dones que porten a terme accions que
transcendeixen l’espai privat, dones que es rebel·len, dones orgulloses de ser com són,
dones que transformen la seva realitat i la dels més propers, etc. 
Amb aquesta activitat es pretén oferir una sèrie de referents positius femenins, que
reforcin el trencament dels estereotips sobre els rols dels homes i les dones en la
societat, arrelats en molts dels contes tradicionals.

Els llibres que s’utilitzen al llarg de la sessió són: 
Llana a dojo (Mac Barnett)
Una caperucita roja (Marjolaine Lerayl)
Rosa Caramel (Adela Turin)
La bibliotecària de Bàssora (Jeanette Winter)
L'Artur i la Clementina (Adela Turin i Nella Bosnia)

Edats: de 6 a 12 anys Número de participants: 30 màxim Durada: 50 minuts Preu: a consultar
A càrrec de: Anna Casals 



  CONTES EN PATINET (Contes sobre la mobilitat sostenible)  

Patinet amunt i patinet avall anirem passant per diferents contes on els nostres
protagonistes van en bicicleta, a peu, passegen, van en tren... cada aventura és diferent
però tenen una cosa en comú: es mouen sense fer fum, de la manera més sostenible
possible!
Històries divertides i entretingudes per promoure la mobilitat sostenible.

Llibres que s’utilitzen al llarg de la sessió:
Malson al tren xocolata (Fina Casalderrey)
Una petita però gran cosa (Tony Johnston)
Panotxa, el nen holandès que anava en bicicleta (propi)
El tren que corria sense por (Elena Ferro)

Recomanació de bibliografa sobre la mobilitat sostenible.

Edats: De 6 a 12 anys Número de participants: 30 màxim Durada: 50 minuts Preu: a consultar 
A càrrec de: Anna Casals 



  CONTES REFRESCANTS   

Aquesta activitat presenta diferents llibres il·lustrats que tenen l’aigua del mar com a
element comú i que fa de connectora de múltiples històries, que passen tant dins com
fora d’ella: sirenes que canten sota l’aigua, submarinistes agosarats, objectes que
arrossega el mar, llunes que es refecteixen a les ones… tots els elements i personatges
que s’hi presenten ens transportaran als oceans, platges i ribes dels mars universals.
Tots els àlbums que es presenten en aquesta activitat tenen un fort potencial estètic i
literari, fet que permet despertar l’interès i la curiositat dels nens i nenes
cap a la lectura i la literatura.

Alguns dels llibres que s’utilitzen al llarg de la sessió són: 
El peixet daurat (Contes catalans retrobats)                              
El cocodril a qui no li agradava l'aigua (Gemma Merino)  
La peça de roba de les dones d'aigua (Contes populars catalans) 
El peix Nicolau (Contes catalans retrobats)                    

Edats: De 6 a 12 anys Número de participants: 30 màxim Durada: 50 minuts Preu: a consultar 
A càrrec de: Anna Casals



  CONTES DE SANT JORDI  

Sant Jordi cavaller volia matar el drac i...no, espera... potser era Santa Jordina qui
volia matar el drac? O potser era la Princesa? I era un drac dels que treu foc pels
queixals o dels que menja herba? I la princesa, on és? Estava confnada al castell? I
és una princesa de veritat? Contes embolicats de llegendes, dracs i princeses.

Llibres que s'utilitzen al llarg de la sessió:
La Princesa, els llibres i el drac (Anna Manso, Liliana Fortuny)
El drac que canviava de conte cada cop que estornudava (Miguelanxo Prado)
La llegenda de Sant Jordi (Conte popular)

Edats: De 6 a 12 anys Número de participants: 30 màxim Durada: 50 minuts Preu: a consultar
A càrrec de: Anna Casals



  CONTES I VINS  

Recull de contes per adults que giren al voltant de la temàtica del vi. Contes de
verema, contes d’embriaguesa, contes eròtics, etc. Es tracta d’una sessió divertida
i distesa on es narraran cinc històries, cada una de les quals es pot maridar amb un
vi que podrà ser presentat entre narració i narració. Textos de la tradició oral
popular, Quim Monzó, Les mil i una nits, i un llarg etcètera.

Aquesta proposta es pot realitzar en forma de sopar (contes, plats i vins) o en el
format que es vulgui

Edats: Públic adult Número de participants: 70 màxim Durada: 60 minuts Preu: a consultar
A càrrec de: Anna Casals 


