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L’hora del conte
Del bressol
a la lluna

0 a 3 anys

Durada 30/35 min.

Contes per cantar i contar, contes per descobrir la música, la poesia, els animals, els
nombres, els instruments...
Un munt d'aprenentatges que ens portaran del bressol... a la lluna!

El cargol Pol i
l'herba de poniol

0 a 3 anys

Durada 30/35 min.

El cargol no pot arrencar l'herba de poniol que li farà passar el mal de panxa. Per sort,
la gallina, la granota, el conill i el gat l'ajudaran a estirar, tot cantant boniques cançons.
Espectacle de petit format basat en el conte homònim amb el suport de ninots de
patchwork.
En acabar el conte experimentarem amb olors d’herbes remeieres.

Blanc

0 a 3 anys

Durada 30/35 min.

Cau la neu a poc a poc i tot queda cobert de blanc. El pingüí, però, no té fred. Tu
tampoc no en tindràs si vens a la biblioteca i t'escalfes les orelles amb aquests contes
ben BLANCS!
En acabar jugarem amb les empremtes que deixen els nostres dits sobre el paper i
omplirem un full negre de neu.

Sessions de narració adreçades a infants de 0 a 3 anys amb els seus pares i mares.
Les sessions sempre tenen els llibres com a protagonistes (enviem bibliograﬁa associada) i fomenten la
participació i el reforç del vincle afectiu adult/infant .

umpalumpa

PROJECTES CULTURALS I ANIMACIÓ LECTORA

Gina Clotet · 607 345 758 · info@umpalumpa.info · www.umpalumpa.info

Contes
submarins

a partir de 4 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

Pops, meduses, peixos petits i grans, balenes i doﬁns. El fons marí és ple de vida i per
tant, d'històries. Submergeix-te a través dels contes en un munt d'aventures marines i
valora la propera vegada que posis un peu al mar, com n'és d'important tenir-ne cura.

Els contes
de l'escola

a partir de 4 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

Vas a l'escola? Segur que sí. Quina sort! L'escola ha de ser un espai segur, tranquil i
divertit on aprens tot allò que t'interessa. Un lloc on descobrir cada dia coses noves.
És així? Saps que hi ha nens i nenes no tenen tanta sort? Avui explicarem històries
d'escola i demà potser aniràs encara més feliç a la teva escola.

Contes
verds

a partir de 4 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

La natura ens regala rius, arbres, fruits, paisatges. Els infants protagonistes d'aquesta
sessió de contes saben que hem de cuidar el nostre entorn i fan petits gestos per a
conservar-lo.
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El viatge del
saltamartí

a partir de 4 anys

Durada 45/50 min.

El saltamartí tenia ganes de fer un viatge. Al matí va trobar un camí llarg i polsegós que
s'enﬁlava cap als turons i baixava cap a les valls.
M'agrada aquest camí! Som hi!
Una sessió de narració amb petits objectes a partir de les històries escrites per el
reconegut autor nord-americà Arnold Lobel.

Panamà fa olor
de bananes

a partir de 3 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

Has viatjat mai ﬁns a Panamà? El petit os i el petit tigre no, però tenen moltes ganes de
descobrir aquesta terra de somni que fa olor de bananes. Vine a sentir la primera de
les aventures de dos dels personatges més entranyables de la literatura
contemporània i enamora't per sempre de l'univers creat per Janosch.
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Jo vaig amb mi

a partir de 4 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

El pare de l'Armando vol tan si sí com si no que el seu ﬁll jugui a futbol però a l'Armando
no li agrada jugar a pilota.
A la Greta li agrada molt el Marti però ell no li fa cas. Potser són les seves ulleres, i si se
les treu?
Contes que ens conviden a reﬂexionar sobre els rols que se suposa hem d'interpretar
segons el nostre gènere.

Ratolins
de conte

a partir de 3 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

Què feia en Frederick mentre la resta de ratolins treballava? Que potser somniava?
Quin és el secret del ratolinet? Com s’ho farà en Cesc per pujar ﬁns la lluna?
I la rateta presumida? Acabarà a la panxa del gat al ﬁnal del conte?
Preguntes que només podràs respondre si vens a sentir tendres històries de ratolins!

Contes de pa
amb vi i sucre
(contes tradicionals)

a partir de 4 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

És ben possible que la mare de la teva mare de la teva mare de la teva mare ja sentís de
ben petita aquestes històries mentre berenava. Contes que s'explicaven a l'escalfor
de la llar de foc i que s'han tramés de generació en generació ﬁns a arribar a les
nostres oïdes.
Segueix el ﬁl de la tradició i emporta't aquestes històries per escampar-les arreu del
món.
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Bruixes
de conte

a partir de 3 anys
Durada 45/50 min.
Participants: Depenent de l'aforament.

Bruixes simpàtiques i entremaliades, bruixes dolentes i amb berruga com les de tota
la vida, encanteris sorprenents i pocions fastigoses. El món de les bruixes es desperta
per Tots Sants i la maleta dels contes està ben carregada d'històries.
Aparcament gratuït per escombres voladores.

Els monstres
també es renten
les dents

a partir de 3 anys

Durada 45/50 min.

Què passa quan neix un monstre? També es renten les dents com nosaltres ?
On viuen ? Què mengen?
Vine a escoltar històries divertides, intrigants, i misterioses sobre veritables
MONSTRES.

Un conte dins
un conte

a partir de 4 anys

Un os que estimava els llibres, una nena que no troba la
solució per netejar el seu llibre brut de fang, un gos que
ajudarà una petita lectora a millorar la lectura en veu
alta... Històries que parlen de lectors i lectores ben
diversos i sempre plenes d'imaginació.

Durada 45/50 min.

IDEAL PER SANT JORDI

Tenim més sessions de contes de temàtica
diversa fora de catàleg i també
preparem sessions a mida.
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Espectacles de
petit format
Irene
la valenta

a partir de 3 anys

Durada 50 min.

La Irene, ﬁlla d'una modista, té una missió: portar-li un vestit a la
duquessa. No l'espantarà la tempesta ni el vent. Intenta travessar el
bosc, se li congelen les llàgrimes, s'enfonsa en la neu, cau la nit… la
Irene corre perill! És petita. I sabem que com més petit ets, més
valent has de ser per poder fer grans coses. Però és que ella és
Irene la valenta.
Espectacle de petit format basat en el conte homònim de William
Steig.

La Witika,
ﬁlla dels
lleons

a partir de 3 anys

Durada 50 min.

La Witika viu en un petit poble de l’Àfrica. No pot anar a l’escola i
cada dia ha d’anar a buscar aigua al rierol. Dia rere dia camina amb
els peus nus sobre la terra calenta ﬁns que un dia trobarà una
amiga inesperada...
Narració del conte ambientat a l’Àfrica amb el suport de titelles i
música.
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El meu
gran amic

a partir de 3 anys

Durada 50 min.

Un espectacle de petit format basat en el conte homònim d'Eric
Battut on una narradora explicarà històries publicades per Editorial
Tramuntana.
I tot ambientat en un meravellós i minúscul circ de puces!
Passin i vegin!

El pinzell màgic

a partir de 4 anys

Durada 50 min.

En Chen somia arribar a ser pintor. La Lian neix d’una ﬂor de lotus i
li manca un pare. Tan l’un com l’altre tenen un cor noble que els
portarà a aconseguir el que desitgen. Narració de dos contes
d’autors xinesos amb tècnica kamishibai i el suport d’objectes i
titelles.
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L'ESPERA,
VISITA DE L'AUTORA
a partir de 4 anys

Durada 60 min.

Narració i taller conduït per l'autora del conte
La Joana ha decidit capturar un ocell, per això l'espera cada tarda al portal de casa. Quan
l'atrapi l'adoptarà com a mascota, així el podrà tenir per sempre amb ella. Però, de
vegades, esperar pot portar l'inesperat.
Amb molta paciència podreu construir una menjadora per ocells que us podreu endur a
casa i provar de fer com la protagonista del conte. Us caldrà molt d'amor i molta paciència!

6 a 12 anys

Durada 60 min.

La Joana ha decidit capturar un ocell, per això l'espera cada tarda al portal de casa. Quan
l'atrapi l'adoptarà com a mascota, així el podrà tenir per sempre amb ella. Però, de
vegades, esperar pot portar l'inesperat.
Coneixereu l'autora del conte i descobrireu com es crea un àlbum il·lustrat.
A través de diferents jocs creatius la Gina Clotet engrescarà l'alumnat a crear les seves
pròpies històries.
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Tallers al voltant de
llibres i la lectura

Ideal per
Sant Jordi!

Taller d’exlibris

Participants: 15

Públic familiar
+ 6 anys

Durada 60 min.

Taller pràctic per conèixer la tècnica de gravat amb planxa de cautxú, de fàcil
realització i reproducció. Els assistents podran fabricar el seu ex-libris particular
gravant un negatiu en una planxa de cautxú i imprimint-lo després aplicant-hi
pintura amb un rodet.

El llibre boig

Participants: 15

Públic familiar
+4 anys

Durada 60 min.

Retalla, dibuixa i enquaderna un divertit llibre en el que apareixeran diferents
personatges que podràs combinar entre ells de manera que es convertiran en
múltiples combinacions.

Camises per
als llibres

Participants: 15

Públic familiar
+ 6 anys

Durada 50 min.

Escolta la història de El meu amic llibre i confecciona una camisa a mida per al
llibre que tu vulguis. Podràs protegir i decorar els teus llibres perquè t'acompanyin
tota la vida.
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