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Saps on podem trobar una bruixa? Hi ha bruixes

que viuen en diferents llocs. Podem trobar-ne als

boscos i a algunes coves, hi ha algunes que en

volta de tindre graneres van en bicicleta, altres

van en barca i viuen a una illa, fins hi tot podem

coincidir a l’ascensor, hi ha bruixes molt

modernes!

 Pensada per coneixer històries i traducions

populars de la Nit de Tots Sants i compensar les

activitats de Halloween. La proposta pot ser

programada en qualsevol moment de l’any,

s’estructura a partir d’una selecció de contes i

que s’acompanya amb la realització d’una

activitat manual.

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 4 a 10 anys.

 

Activitats d'animació lectora

On viuen les bruixes.

Contes o llegendes del nostre

territori.



Activitats d'animació lectora

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 10 anys.

 

Rialles i dimonis. 

Una animació lectora de

contes valencià.
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Una adaptació de la coneguda rondalla ‘El Jugador de

Petrer’ de l’escriptor Enric Valor; una història que reuneix

personatges tradicionals valencians de la festa de Tots

els Sants, com són l’Home dels Nassos, Quarantamaula,

l’Home del Sac, el Butoni i el dimoni Capralenc el Fi… 

A més dissenyarem la nostra propia careta de monstre.

“Rialles i Dimonis” és una proposta de contes

d’Halloween que posa en valor la cultura tradicional

valenciana del dia de Tots els Sants, però com la por és

una emoció que forma part de tota l’etapa infantil, i més

enllà, pot adaptar-se per a qualsevol altre moment de

l’any.
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Treballe la importància dels arbres i les zones verdes a

les nostres ciutats així com la nostra capacitat

transformadora com a societat mitjançant el treball

col·lectiu per a viure en un món més agradable i

sostenible.

Com ens trobem en una Emergència Climàtica, l’activitat

proposa a més estratègies per a fer soroll i se’ns senta

ben fort. Per a això ofereix activitats interactives que

ensenyen quines són les fruites i verdures de

temporada, les 7 R i el consum responsable. Aquesta

finalitza convidant a realitzar un instrument musical amb

materials reciclats. Un pal de pluja!

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 12 anys.

 

Fem soroll pel planeta
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Els contes tradicionals són històries

divertides però, de vegades, transmeten

valors poc apropiats, com ara el sexisme.

Una manera lúdica perquè xiquetes i xiquets

analitzen críticament aquests relats on es

jugarà a transformar aquests contes. Pot

resultar molt divertit que es reinventen les

situacions, de manera que els personatges

no tinguen assignat un paper determinat en

funció del seu gènere. 

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 12 anys.
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A mi no m’agraden les

sabates de cristall.  Contes

coeducadors sobre la igualtat

de gènere. 



La diversitat familiar és ja una realitat a la

societat en la qual vivim. A l’escola de hui en

dia el model de família tradicional conviu amb

altres famílies monoparentals i

homoparentals. Les dinàmiques d’animació i

els llibres d’aquesta activitat són una bona

manera de normalitzar entre les xiquetes i

els xiquets la nova situació en què és podem

trobar amb els seus companys i companyes

a l’aula. 
Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 12 anys.
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Les families del meu barri

Contes sobre la diversitat

familiar



El món dels pirates guarda molts tresors per

descobrir. Els/les xiquets/es són conscients

i és per això que aquest tema els resulta

molt atractiu. En aquest món de pirates

contarem històries on no tots els pirates són

roïns, ni valents, i on entraran en joc altres

valors importants.

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 5 a 12 anys.
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Els secrets dels Pirates.  

Contes sobre educació en

valors



En l’etapa infantil és molt probable que

apareguen pors irracionals relacionades amb

figures imaginàries com són els monstres.

Per a reduir eixes pors, es tractarà de

manera natural la figura del monstre per a

donar-li la volta a la seua clàssica imatge

perversa i mostrar-ne d’altres per a

desenvolupar la imaginació de les xiquetes i

xiquets. Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 12 anys.
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Els monstres també tenen

por.  Contes per a la superació

personal.



Activitat d’animació lectora on els xiquets i

xiquetes s’endinsaran mitjançant contes,

projeccions i tallers de manualitats, en un viatge

a través de l’univers en el qual vivim. Es contaran

xicotetes històries mitològiques de diferents

cultures de tot el món, s’explicaran els misteris

que amaguen la lluna, les estrelles, els planetes

o els cometes i ens endinsarem en la tecnologia i

la ciència-ficció a través de les manualitats. Una

activitat d’animació lectora on es barregen

ciència, mitologia, interculturalitat i tecnologia.

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 12 anys.
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Interestel·lar. 

Contes màgics de l’univers.



L’animació lectora recull dues històries, la

primera relacionada amb els llibres i la passió per

la lectura mostrada com una eina important per a

la vida, i la segona amb l’apoderament personal,

l’autoestima i l’acceptació social d’un mateix

des de la infantesa.

Les activitats complementàries posen en

pràctica els valors mostrats en els contes i

fomenten la lectura mitjançant la invitació a

crear un propi conte.

Sessions: 1

Durada: 90 minuts.

Edats: De 6 a 12 anys.
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Lletres i pardals, en la panxa

i en el cap
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Animació lectora dirigida a les persones joves
interessades a conéixer i compartir inquietuds
sobre el col·lectiu LGBTIQ+ i l'autocura física i
mental.

En aquesta parlarem de Heartstopper, Gènere Queer
i Eleanor i Park, tres llibres que tracten temes
d'interés com les relacions en l'adolescència i en la
joventut. 

Mostrarem diferents realitats, abordant temes
relacionats amb el gènere, a través d'exemples i
reflexionant sobre l'existència de diverses maneres
d'expressar la identitat de gènere i les relacions
afectiu-sexuals. Considerem important incloure
dins d'aquestes qüestions estratègies per a millorar
la nostra salut emocional i generar bons hàbits
d'autocura.

Changing Perspectives.
Taller d’animació lectora
per l’empoderament jove
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Sessions: 1
Duració: 90 minuts
A partir de 12 anys

https://docs.google.com/document/d/1_M96EmSy-vBcPXIP9ZVgrr1B3Vw9aPjejH-RfWbtpuA/edit#heading=h.hm74nlccch7q
https://docs.google.com/document/d/1_M96EmSy-vBcPXIP9ZVgrr1B3Vw9aPjejH-RfWbtpuA/edit#heading=h.hm74nlccch7q
https://culturama.es/diversitat-sgf/taller-danimacio-lectora-per-a-lempoderament-jove/
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