L´HORA DEL
CONTE

PROJECTE PER A L´ORGANITZACIÓ
D´HORES DEL CONTE

Associació de Professionals de les Activitats
de Dinamització Lectora de Catalunya
(DILECAT)

Què és L´HORA DEL CONTE?
L´HORA DEL CONTE és un projecte d´organització d´hores del conte
que pretén facilitar la feina a biblioteques, escoles i altres espais culturals.
En que consisteix el projecte?
L´Associació de Professionals de les Activitats de Dinamització Lectora
de Catalunya (DILECAT) ofereix un catàleg amb tot d´espectacles de
narració oral especialment pensats per a la programació de l´hora del
conte.
Quins espectacles oferim?
Oferim espectacles de tots els tipus, podeu triar aquelles sessions que us
semblin més adients. Els nostres socis disposen també d´altres propostes.
Quina durada té cada espectacle?
Aproximadament uns 50/60 minuts.
Quantes sessions?
Habitualment l´Hora del Conte és una activitat que es realitza cada mes.
Ens podem adaptar a programacions bimensuals, trismetrals, setmanals o
estivals.
A quines edats es dirigeix?
Nens i nenes de 4 a 10 anys.
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Qui realitza els espectacles de narració oral?
Els espectacles estan realitzats per membres de l'Associació de
Professionals de les Activitats de Dinamització Lectora de Catalunya
(DILECAT). Podeu trobar més informació sobre l'associació i els seus
socis a www.dinamitzaciolectora.cat
Quin preu té cada sessió?
Cada sessió tindrà un preu de 155 € * + IVA
*consulteu desplaçaments

I les sessions amb presència de músics té un preu de 275 € * + IVA
*consulteu desplaçaments

Qui fa la programació?
La mateixa entitat contractant pot fer la programació en funció dels
espectacles que oferim.
També li podem fer nosaltres la programació, ens posarem en contacte
amb els narradors i oferirem una proposta anual.
Vull contractar només una sessió
Cap problema. Posa´t en contacte amb el narrador. En el cas de
contractacions individuals caldrà demanar informació a cada narrador
sobre la seva tarifa de preus.

Per a més informació:
dinamitzaciolectora@gmail.com
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CATÀLEG
L´HORA DEL CONTE
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SESSIONS DE NARRACIÓ ORAL

- “Maixa i l´os” a càrrec d´Albert Estengre
- “... i va cosir unes ALES” a càrrec de Judith Navarro Royo
- “Animalons de música i conte” a càrrec de Mercè Martínez
- “Contes a Escena” a càrrec de Joan de Boer
- “Animal Stories” a càrrec de Sara Carline
- “Dones de colors” a càrrec de Núria Clemares
- “Coeducant contant” a càrrec de Sara Sareta
- “Contes contats i cantats” a càrrec d´Alícia Molina
- “Amb gust de mar caribe” a càrrec de Linsabel Noguera
- “Juguem amb els contes” a càrrec de Aïda Puig
- “Emocions de colors” a càrrec de La Minúscula

SESSIONS DE NARRACIÓ ORAL AMB MÚSICA EN DIRECTE

- “Contes de per què” a càrrec de Willo
- “La casa de la mosca fosca” a càrrec d´Alquímia Musical
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SESSIONS DE
NARRACIÓ ORAL
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MAIXA I L’OS
a càrrec de Albert Estengre

Una nena es perd al bosc en una excursió de l’escola i l’ós que la troba la
tanca a la seva cova perquè el cuidi. Ella, però, s’escapa.
MAIXA és un conte tradicional adaptable:
Maixa i... la castanyada – els animals –carnestoltes...

CONTACTE:
Albert Estengre
www.albertestengre.blogspot.com
albertestengre@gmail.com
93 795 90 80 / 619 12 62 14
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... I VA COSIR UNES ALES (contes amb mirada de gènere)
a càrrec de Judith Navarro Royo

El temible senyor del bosc vençut per una criatura, l'univers infinit apamat
per una mare en un sol dia, i la insensibilitat d'uns éssers superbs consumida per la
senzillesa d'una sàvia.
Aquest són només alguns dels escenaris possibles quan ella es proposa quelcom tan
natural com cosir unes ales.

CONTACTE:
Judith Navarro Royo
www.PetitaCompanyia.cat
judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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ANIMALONS DE MÚSICA I CONTE
a càrrec de Mercè Martínez

La biblioteca s’omplirà d’animals, contes i cançonetes. Gràcies als
petits i grans animalons que viuen en els contes els infants s’aproparan a
noves i divertides històries.

CONTACTE:
Mercè Martínez
www.uncontealsac.com
mesant17@gmail.com
605 687 921
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CONTES A ESCENA
a càrrec de Joan de Boer

Ja n´hi ha prou d´escoltar contes… sigues tu el protagonista dels contes!
Sessió participativa on el públic haurà de representar alguns dels contes clàssics
més populars!

CONTACTE:
Joan de Boer
www.joandeboer.cat
jjbowi@yahoo.es
93 485 67 77 / 626 780 132

ANIMAL STORIES (sessió de contes en anglès)
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a càrrec de Sara Carline

Contes tradicionals on diversos animals tenen un paper molt important!
Explicats de manera molt clara, amb molta expressió corporal, molt suport visual i
de manera molt engrescadora. Es motiva a la canalla a participar amb moviments,
rimes i cançons, amb els diàlegs, o fent prediccions.
Una experìencia que va més enllà d’aprendre l’idioma ja que també fomenta
l’imaginació, l’empatia i el respecte.

CONTACTE:
Sara Carline
saracarlinestories@gmail.com

605 116 293

DONES DE COLORS
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a càrrec de Núria Clemares

Dones que han anat a l’escola, dones que s’han vestit com els ha donat la
gana, dones que han fet la volta al món damunt d’una moto, dones que han plantat
milers d’arbre... Dones de totes les formes i colors, que afrontant la vida de cara, o
posant-li cara a la vida, han ajudat a que el nostre món sigui una mica millor.

CONTACTE:
Núria Clemares
www.nuriaclemares.com
nuriaclemares@gmail.com

COEDUCANT CONTANT
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a càrrec de Sara Sareta

Arriba Lo Bibliocarretó ple a vessar de contes protagonitzats per
personatges

femenins plens de coratge, intel.ligència, autonomia i humor;

també de nens que juguen a nines i es pinten les ungles. Sessió de lectura en veu
alta amb perspectiva de gènere.

CONTACTE:
Sara Tornos
Instagram @planetapastanaga
sareeeta@hotmail.com
636 021 006

CONTES CONTATS I CANTATS
a càrrec d’Alicia Molina
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Acompanyada amb l’ukelele i altres elements visuals, us convido a descobrir
els desitjos que amaga la Lluna en aquestes històries fetes per ser contades i
cantades. Aquesta és una sessió d’històries, música i moviment en què es dona
vida amb veus i versions musicals, contes i cançons populars i altres creades per
a l’ocasió i es convida el públic a participar-hi.

CONTACTE:
Alicia Molina
www.aliciamolinacontes.com
alicianarradora@gmail.com
687 765 506

AMB GUST DE MAR CARIBE
a càrrec de Linsabel Noguera Lameda

14

Amb el rumor de les onades del Carib, arriben històries plenes de caliu,
picardia i amor. Contes per a tots, però especialment per la infància que descobreix
el món a través llibres, il·lustracions i la veu que dona vida als personatges i porta
poemes i cançons des de l’altre costat de l’oceà.
Una trobada amb la tradició que va donar vida a Macondo i la literatura
llatinoamericana.
Funció en castellà i català.

CONTACTE:
Linsabel Noguera Lameda
www.ranaencantada.com
tecuento@ranaencantada.com
658 800 223

JUGUEM AMB ELS CONTES (perspectiva de gènere)
a càrrec d´Aïda Puig
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Conte participatiu per a gaudir i aprendre plegats.
El Joan i la Laura són dos germans que quan van a al masia dels avis juguen
al seu amagatall preferit, el rebost! Allà descobreixen el que hi ha dins les caixes
antigues i el bagul de les disfresses de quan els avis eren petits, llegeixen contes i
juguen a inventar i representar les histories modificant-les com a ells més els
agrada. Aquesta tarda l’àvia els explica LA RATETA QUE ESCOMBRAVA
L’ESCALETA i junts descobrirem una versió molt més bonica i justa.

CONTACTE:
Aïda Puig
www.aidapuig.cat
aidapuigxicola@gmail.com
696900067

EMOCIONS DE COLORS
a càrrec de La Minúscula
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Hem preparat una sessió de contes que esdevé una introducció al llenguatge
de les emocions. A partir de petites històries, amenes i divertides, les reconeixerem
i els hi posarem noms. Un dels contes que ens ha inspirat per crear aquesta sessió
és “El monstre de colors” de l’Anna Llenas.

CONTACTE:
La Minúscula
www.laminuscula.cat
laminusculacorreu@hotmail.com
619 80 89 61
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SESSIONS DE NARRACIÓ ORAL
AMB MÚSICA EN DIRECTE

CONTES DE PERQUÈ , PERQUÈ?
a càrrec de Willo Arruategui-Teatre de La Manivela
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Una sessió de contes cantats, mimats, parlats i participatius per a nens i
nenes, on la paraula, ens porten a descobrir el perquè dels perquès de les coses de
com eren aquestes abans i si de vegades no n'hi ha un perquè, doncs ... ens ho
inventem! Del perquè existeix el dia i la nit? De perquè els riu tenen corbes? I és
que bon dia, van aparèixer els primers homes i dones, els primers nens i nenes i
amb ells van sorgir els primers ... Perquè? Així que preparem-nos per confabular
bombolles de somnis i somriures.

CONTACTE:
William Arunategui
www.lamanivela.org
willocuentacuentos@gmail.com
626 120 652

LA CASA DE LA MOSCA FOSCA
a càrrec d´Alquímia Musical
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Versió musical del conte La Casa de la Mosca Fosca, un conte popular rus
(adaptat per Eva Mejuto i Sergio Mora). Amb un grapat de personatges
representats per titelles i un munt de cançons originals, interpretades com sempre
en directe i acompanyades pel piano. Cada personatge té una cançó amb un estil
musical diferent que va des del blues, al rock, salsa o una havanera. Una proposta
divertida i amb molt de ritme que connecta amb tot el públic familiar.

CONTACTE:
Alquímia Musical
www.alquimiamusical.cat
info@alquimiamusical.cat
667 515 085
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ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ACTIVITATS
DE DINAMITZACIÓ LECTORA DE CATALUNYA
(DILECAT)

www.dinamitzaciolectora.cat
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