
CATÀLEG  DILECAT

NARRACIÓ ORAL



PRESENTACIÓ

Aquí teniu entre les vostres mans un recull de diferents propostes

de NARRACIÓ ORAL per a NADONS (0-3 anys), INFANTIL (4-12

anys), JUVENIL (12-18 anys) i ADULTS (+18 anys) dels socis i sòcies

que formen part de l´Associació de Professionals de les Activitats de

Dinamització Lectora de Catalunya (DILECAT).

Hi trobareu propostes de narració oral dirigides a totes les edats

amb les temàtiques més diverses!

Aquesta és només una petita selecció de diferents propostes de

NARRACIÓ ORAL dels nostres socis. Podeu posar-vos en contacte amb

DILECAT dilecat@dinamitzaciolectora.cat per tal de sol.licitar

informació sobre altres sessions de contes o bé proposar un tema concret.

Per a més informació (disponibilitat, preus...) poseu-vos en

contacte amb la persona responsable de l´activitat.

Moltes gràcies i esperem que

gaudiu de les nostres propostes!
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CATÀLEG DILECAT

NARRACIÓ ORAL

NADONS

“Més que contes!” a càrrec de Mercè Martínez

“Del bressol a la lluna” a càrrec de Gina Clotet

“Cinc dits petitons” a càrrec de Linsabel Noguera

“La lluna i el sol es fan amics” a càrrec de Núria Clemares

“Catifa de contes” a càrrec de  Sara Sareta

“L´aniversari del petit os” a càrrec de Judith Navarro

“La lluna, la terra i el sol” a càrrec d´Alquímia Musical

“Capses i capsetes amb historietes” a càrrec de La Minúscula

“Un dia amb en Punxetes” a càrrec de Aïda Puig

INFANTIL

“Contes foscos” a càrrec de La Minúscula

“Contes per telèfon” a càrrec d´Albert Estengre

“Contes fets amb aire” a càrrec de Nopatiskos

“Contes elàstics de per què?” a càrrec de Willo

“La Tereseta juga a Sinera” a càrrec de Núria Clemares

“Contes d´arreu del món” a càrrec de Joan de Boer

“Animalons de música i conte” a càrrec de Mercè Martínez
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“La maleta dels àlbums il.lustrats” a càrrec de Gina Clotet

“Animal Stories” a càrrec de Sara Carline

“La casa de la mosca fosca” a càrrec d´Alquímia Musical

“Juguem amb els contes” a càrrec de Aïda Puig

JUVENIL

“Cartes robades” a càrrec d´Alícia Molina

“El conte” a càrrec de Joan de Boer

“Tales from Great Britain and Ireland” a càrrec de Sara Carline

ADULTS

“Cuentos tro-picantes” a càrrec de Willo

“Contes incívics” a càrrec de Núria Clemares

“El conte literari” a càrrec d´Inés Macpherson

“Viure del conte” a càrrec de Joan de Boer

“El Decameró” a càrrec d´Albert Estengre

“¿En tu casa on el la mía?” a càrrec d´Alícia Molina

“Traveller´s Tales” a càrrec de Sara Carline
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NADONS
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

MÉS QUE CONTES!

a càrrec de Mercè Martínez

Durant una estona màgica crearem tots plegats una bombolla ben

acollidora, on petites, petis i grans podrem compartir contes, cançons, músiques i

rialles. Perquè sovint els contes són molt més que històries!

Sessió de contes plena de sorpreses, especialment creada per a la primera infància

(0 a 3 anys).

CONTACTE:

Mercè Martínez

www.uncontealsac.com

mesant17@gmail.com

605 687 921
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

DEL BRESSOL A LA LLUNA

a càrrec de Gina Clotet

Cinc contes. Cinc. Per cantar i contar. Cinc contes, cinc. Per descobrir la

música, la poesia, els animals, els nombres, els instruments…

Una sessió de contes amb petits objectes i amb cinc llibres de cartró com a

protagonistes.

Un munt d’històries i cançons que ens portaran del bressol… a la

lluna!!

CONTACTE:

Gina Clotet

www.umpalumpa.info

info@umpalumpa.info

607 345 758
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

CINC DITS PETITONS

a càrrec de Linsabel Noguera * Rana Encantada

Jocs rítmics, cançons i contes breus per a explorar el sentit de l'espai,

estimular l'autopercepció, gaudir del llenguatge i ballar en família, acompanyat

amb un taller breu on farem una ampolla d'exploració sensorial amb materials

naturals y de reutilització.

Funció en castellà, català i anglès.

CONTACTE:

Linsabel Noguera Lameda

www.ranaencantada.com

tecuento@ranaencantada.com

658 800 223
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

LA LLUNA I EL SOL ES FAN AMICS

a càrrec de Núria Clemares

Quan es fa de dia surt el Sol i quan anem a dormir la Lluna ens acarona.

Però en secret el Sol i la Lluna es troben cada dia una estoneta per a cantar 

ballar. Voleu saber com es van trobar per primer cop? Un petit espectacle

entranyable i delicat per a què els més menuts experimentin sensorialment amb

l’oïda, el tacte i la visió. Els adults que els acompanyen tenen un paper actiu en

tot moment i gaudeixen tant com els seus menuts.

VÍDEO: https://vimeo.com/238545978

CONTACTE:

Núria Clemares

www.nuriaclemares.com

nuriaclemares@gmail.com

607 479 877
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

CATIFA DE CONTES

a càrrec de Sara Sareta

En Ralet és un osset que a l’hivern dorm a la seva cova, però quan fa bo, li

encanta passejar, banyar-se al riu, retrobar-se amb les amistats per escoltar contes,

cantar cançons i riure amb els jocs de falda.

Una sessió de lectura en veu alta, cançons i moixaines per a nadons de 0 a 4 anys i

les seves famílies inspirada en la tècnica francesa de dinamització lectora per a

preescolars anomenada «tapis de lecture».

CONTACTE:

Sara Tornos

instagram@planetapastanaga

sareeeta@hotmail.com

636 021 006
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

L´ANIVERSARI DEL PETIT ÓS

a càrrec de Judith Navarro

El Petit Ós és un nadó, i avui és el seu aniversari. Els seus amics vindran a

celebrar-ho: la Gallina Ponicana, el Conillet Amagat, l'Escarabat Bum-Bum...

Però..., i la mare Ossa, arribarà a temps?

"L'Aniversari del petit Ós" és una proposta especialment dissenyada per a nadons

amb les famílies, ja que es fonamenta en una estructura de seqüències repetitives,

propera als contes de fórmula, que ajuda els més petits a sentir-se segurs dins la

narració, tot i exercitant la memòria.

CONTACTE:

Judith Navarro

www.PetitaCompanyia.cat

judith@petitacompanyia.cat

679 827 166
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

LA LLUNA, LA  TERRA I EL SOL

a càrrec d’Alquímia Musical

La Lluna juga pel cel amb els seus amics. La Terra la mira des de lluny... se

sent molt sola. La Lluna l’ajudarà amb la complicitat del Sol.

Versió musical inspirada en el conte La Lluna, la Terra i el Sol, de Jaume Escala i

Carme Solé. Un un captivador espectacle ple de poesia, música, cançons i que, a

més, compta amb uns titelles espectaculars.

CONTACTE:

ALQUÍMIA MUSICAL (Enri Pérez)

alquimiamusical.cat

info@alquimiamusical.cat

670 214 224
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Nadons

CAPSES I CAPSETES AMB HISTORIETES

a càrrec de La Minúscula

Us presentem una sessió de contes divertida i especial, plena de contes curts

i purpurines! Portem moltes capsetes de diferents mides i colors. De cada capseta

en surt una sorpresa, un objecte, un somni, una història màgica que ens farà riure i

gaudir.

CONTACTE:

La Minúscula

www.laminuscula.cat

laminusculacorreu@hotmail.com

619 808 961
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UN DIA AMB EN PUNXETES

a càrrec d’Aïda Puig

En Punxetes és un eriçó que viu al camp i junts explicarem com és el seu dia a dia.

Surt a buscar troballes que carrega al seu carretó per dur-les al seu cau i pel camí

veu diferents animals i elements de la natura que descobrirem plegats amb

diverses cançons.

CONTACTE:

Aïda Puig

www.aidapuig.cat

aidapuigxicola@gmail.com

696 900 067
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INFANTIL
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Infantil

CONTES FOSCOS

a càrrec de La Minúscula

Hi ha contes que només es poden explicar en la penombra, però no perquè

facin por sinó perquè necessitem il•luminar-los! Aquesta sessió és molt especial

perquè l’expliquem a les fosques! Utilitzem jocs de llanternes, llums blaves,

fanalets, titelles i moltes sorpreses més, per crear un ambient diferent i passar una

estona realment divertida i emocionant a través de les paraules.

CONTACTE:

La Minúscula

www.laminuscula.cat

laminusculacorreu@hotmail.com

619 808 961
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CONTES PER TELÈFON (Centenari Gianni Rodari)

a càrrec d´Albert Estengre

Narració de diversos contes del llibre del mateix nom. El narrador i un

titella, expliquen com va ser que el Sr. Bianchi va explicar els contes per telèfon.

CONTACTE:

Albert Estengre

www.albertestengre.blogspot.com

albertestengre@gmail.com

93 795 90 80 / 619 12 62 14
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CATÀLEG DILECAT/ NARRACIÓ ORAL_Infantil

CONTES FETS AMB AIRE

a càrrec de Nopatiskos

A “Contes fets amb aire”, en Tiko ens ensenya com els contes són tan

màgics que poden aparèixer del no-res. Les històries de la sessió tenen a veure amb

animals, plantes, rius i muntanyes, que a poc a poc, van sorgint de la combinació

de l’aire, els globus i l’habilitat del contacontes. Es tracta d’una sessió que combina

la narració de contes amb globoflèxia i que fa que tothom s’ho passi d’allò més bé.

CONTACTE:

Ferran López

www.nopatiskos.com

nopatiskos@gmail.com

629 127 801
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CONTES ELÀSTICS DE PERQUÈ, PER QUÈ?

a càrrec de WILLO Arunategui

Una sessió de contes on estirarem el fil de la imaginació per explicar l'origen

de certes coses i de com eren abans: De per què Oncle Conill té les orelles llargues?

Del per què de la tortuga té la seva closca en trossets? Del per què el dia i la nit?

Del per què la llum és com l'aigua? Del per què es va crear el gran llac Victòria?

Amb la participació de nen(e)s, mares i pares, i és que amb els primers nen i

nenes van sorgir els primers ... perquès, perquès!

CONTACTE:

William Arunategui

www.lamanivela.org

willocuentacuentos@gmail.com

626 120 652
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CATÀLEG DILECAT/ NARRACIÓ ORAL_Infantil

LA TERESETA JUGA A SINERA

a càrrec de Núria Clemares

Espectacle que apropa de forma interactiva i visual la poesia i la figura d’en

Salvador Espriu. Per a nenes i nens de 5 a 12 anys. Amb una escenografia senzilla

i canviant que ens ajuda a endinsar-nos al laberint del minotaure acompanyant

el personatge de la Tereseta que per un descuit ha caigut en ell. La manera de

sortir-ne és resseguint el fil d’Ariadna i passant totes les proves que es va trobant

amb l’ajut imprescindible de tot el públic.

CONTACTE:

Núria Clemares

www.nuriaclemares.com

nuriaclemares@gmail.com

607 479 877
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CATÀLEG DILECAT/ NARRACIÓ ORAL_Infantil

CONTES D´ARREU DEL MÓN

a càrrec de Joan de Boer

Vine a descobrir els contes de diferents pobles d´arreu del món:

Indis, esquimals, hindús, xinesos... Una volta al món dels contes de la mà de

Joan de Boer.

 

VÍDEO: https://vimeo.com/217160058

CONTACTE:

Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

93 485 67 77/626 780 132
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Infantil

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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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Infantil

LA MALETA DELS ÀLBUMS IL.LUSTRATS

a càrrec de Gina Clotet

Descobreix les darreres novetats editorials i escolta divertides històries bellament
il·lustrades. Obrim les orelles, els ulls i també obrim la maleta per deixar anar

monstres, ratolins, personatges fantàstics i un munt d’històries.

CONTACTE:

Gina Clotet

www.umpalumpa.info

info@umpalumpa.info

607 345 758
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Infantil

ANIMAL STORIES (sessió de contes en anglès)

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
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Infantil

LA CASA DE LA MOSCA FOSCA

a càrrec d’Alquímia Musical

La Mosca Fosca viu en una caseta al mig del bosc. Un dia prepara un pastís

per a berenar amb els seus amics del bosc. Poc a poc hi aniran arribant, cadascun

amb un ritme diferent: blues, havanera, salsa, rock and roll... Un conte musical

(amb cançons i piano en directe) amb molt de ritme!.

CONTACTE:

ALQUÍMIA MUSICAL (Enri Pérez)

alquimiamusical.cat

info@alquimiamusical.cat

670 214 224
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Infantil

JUGUEM AMB ELS CONTES (perspectiva de gènere)

a càrrec d´Aïda Puig

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

696 900 067
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JUVENIL
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Juvenil

CARTES ROBADES

a càrrec d’Alícia Molina

La sessió narra, a través d’un fil conductor i la lectura de cartes d’autors i cançons,

la història d’una adolescent que decideix suïcidar-se. Les circumstàncies fan que es trobi

amb unes cartes que li faran canviar d’opinió. Ara, després de molts anys, les vol tornar als

seus destinataris. Això crea un joc amb el públic a qui entrega les “cartes robades”.

CONTACTE:

Alícia Molina

www.aliciamolinacontes.com

alicianarradora@gmail.com

687 765 506
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CATÀLEG DILECAT/NARRACIÓ ORAL_Juvenil

EL CONTE

a càrrec de Joan de Boer

Espectacle de narració oral dirigit als més joves on explicarem contes i

explicarem què és un conte. Conte tradicional; conte literari; faula; llegenda

urbana; microrelat; històries d´internet...

Quina millor manera d´aprendre què és un conte que explicant contes!

CONTACTE:

Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

93 485 67 77/626 780 132
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TALES FROM GREAT BRITAIN AND IRELAND (sessió de contes

en anglès)

a càrrec de  Sara Carline

Després d’una introducció als països que formen aquesta regió del mon, les seves

semblances i diferències, escoltareu dos o tres contes o llegendes d’aquests

països.

CONTACTE:

Sara  Carline

saracarlinestories@gmail.com

605 116 293
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ADULTS
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CUENTOS TRO-PICANTES

a càrrec de WILLO Arunategui

Un recorrido de cuentos tropicales desde Colombia a México con ese toque

picoso, piquísimo, picantón malicioso, cómico-misterioso e inocente de nuestros

pueblos. Historias propias, de autores o de la tradición popular con carácter rural o

urbano, sobre personajes y lugares especiales con olor a charrasqueo, cumbia,

guateque o corrido.

CONTACTE:

William Arunategui

www.lamanivela.org

willocuentacuentos@gmail.com

626 120 652
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CATÀLEG D´ACTIVITATS / NARRACIÓ ORAL_Adults

CONTES INCÍVICS

a càrrec de Núria Clemares

Us molesta la persona que puja al metro abans de deixar sortir? O la que

no recull les caques del gos? O la que es cola a la cua del supermercat?

Aquestes històries juguen amb els nostres límits cívics i morals, límits que no són

pas iguals per a tothom. Els personatges que hi apareixen ens sorprendran amb les

seves decisions vitals.

CONTACTE:

Núria Clemares

www.nuriaclemares.com

nuriaclemares@gmail.com

607 479 877
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CATÀLEG D´ACTIVITATS / NARRACIÓ ORAL_Adults

EL CONTE LITERARI

a càrrec de Inés Macpherson

El conte literari es pot llegir, però també té veu pròpia, també pot ser

explicat. Captar el llenguatge de cada autor, omplir l’escenari de l’univers creat per

les paraules de Quim Monzó o Ray Bradbury, és una manera de donar vida a aquest

món imaginat.

CONTACTE:

Inés Macpherson

www.encuentosydesencuentos.wordpress.com

ines.macpherson@gmail.com

676 121 220
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VIURE DEL CONTE

a càrrec de Joan de Boer

Joan de Boer porta molts anys vivint literalment del conte i precisament en el

seu nou espectacle VIURE DEL CONTE ens convida a escoltar alguns dels

millors contes per a adults que ofereix en el seu repertori: conte tradicional;

conte d´humor; conte eròtic… 8 categories diferents i 8 històries diferents per a

viure els contes i gaudir dels contes.

VÍDEO: https://vimeo.com/404656950

CONTACTE:

Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

93 485 67 77/626 780 132
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EL DECAMERÓ (Contes d´una pandèmia)

a càrrec d´Albert Estengre

Narració de diverses “novel·les” de l’obra de Gianni BOCCACIO, El

Decameró (o les històries del príncep GALEOT)

CONTACTE:

Albert Estengre

www.albertestengre.blogspot.com

albertestengre@gmail.com

93 795 90 80 / 619 12 62 14
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¿EN TU CASA O EN LA MÍA?

a càrrec d’Alícia Molina

Alguna vegada quan contemplo les parets de casa i hi veig reproduïdes

escenes que només recordar-les em trasbalsen fins més enllà de la boca de

l’estómac. Aleshores em pregunto si aquest efecte sensorial, de clara tendència

eròtica, deu passar en totes les cases. I en totes, totes, no ho sé, però déu n’hi do la

de coses que passen en les que conec. Impossible mantenir-les en secret. Textos de

contes de tradició oral i d’Alicia Molina Espectacle de contes i cançons acompanyat

al piano per l’Òscar Igual.

CONTACTE:

Alícia Molina

www.aliciamolinacontes.com

alicianarradora@gmail.com

687 765 506
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TRAVELLER´S TALES

(sessió de contes en anglès)

a càrrec de  Sara Carline

Escoltant aquests contes dels viatgers d’Escòcia, entrareu en un món màgic

que té com a rerefons les muntanyes i illes d’Escòcia i on les foques es poden

convertir en persones, Fades surten de sota les muntanyetes, i on es possible que

ens visiti el Broonie

Contes en anglès explicats amb molta expressió corporal per a que tothom els

pugui entendre.

CONTACTE:

Sara  Carline

saracarlinestories@gmail.com

605 116 293
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ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ACTIVITATS

DE DINAMITZACIÓ LECTORA DE CATALUNYA

(DILECAT)

www.dinamitzaciolectora.cat
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