
En els contes sobre la pell, les nostres mans es convertiran en animals que s'enamoren, en pluja i

neu, en pintors i cuiners ... i així podem seguir fent massatges quan els nadons comencen a

explorar i ens permeten una mica més de joc i expressivitat. 

La combinació ideal entre el massatge infantil i la literatura per petitons. 

 

Orientat a famílies amb nens de 2 a 18 mesos 

Durada aproximada 1h 

 

Preu sessió 150€ + IVA 

CONTES SOBRE LA PELL 

CANÇONS I JOCS DE TACTE

Sessió on les famílies podran jugar a través de les cançons de falda  i el tacte. 

On aprendran jocs per jugar a través de les carícies i les pessigolles,  i alhora  gaudiran de moments de

connexió i vincle amb els seus menuts. 

 

Orientat a famílies amb nens de 2 a 18 mesos 

Durada aproximada 1h 

Preu sessió 150€ + IVA 

NADONS

Aquesta és una sessió de contes diferent, on  tots els contes són explicats a través dels nostres dits. 

 Els nostres dits, i el tacte,  ens aporten una dosi de joc i de màgia que atrapa als més menuts i alhora

ens permet seguir incorporant el massatge i el tacte a mesura que van creixent.  

Els pares participen activament a la sessió imitant els contes que explica la Conta-contes amb les

seves pròpies mans sobre la pell dels seus petits. 

Orientat a famílies amb nens de 1 a 5 anys 

Durada aproximada 1h

Preu sessió 150€ + IVA  

CONTES EXPLICATS AMB ELS DITS 



LA MÀGIA DELS CONTES 

Un espai creat per gaudir dels contes  d'una manera diferent i en família.

Hi trobareu diferents racons que combinen diferents tipus de contes i formats, amb el joc i els sentits.

Una espai per explorar i deixar-se sorprendre per grans històries. 

Durant la sessió s'explicaran diversos contes de la selecció i es compartirà als familiars els motius de la

tria i el sentit dels contes pels menuts. Les famílies s'emportaran una bibliografia dels contes utilitzats, 

Orientat a famílies amb nens de 10 mesos a 4 anys 

Durada aproximada 1h 

Preu sessió 150€ + IVA 

Descobrirem una història  de pirates ideal perquè els més menuts somiïn en grans aventures. 

 

Explicarem la història de la "Lia, la Melena Roja" una petita pirata que després de les paraules de la

seva àvia, veu clar què necessita un petit tresor per ser una pirata com cal. 

Després del conte , els infants podran decorar una petita caixa de cartró per crear el seu propi cofre

del tresor, com la petita protagonista, la Lia. 

Sessió orientada a partir de 2 anys 

Durada aproximada 1h 

Preu sessió 

Conta-contes : 150€ + IVA

Conta - contes i taller: 190€ + IVA

CONTA - CONTES: PETITES AVENTURES DE PIRATES 



Els petons i les carícies ens ajuden a créixer

 

Explicarem dos contes plens de petons que ens donen forces per fer coses que en un primer moment

veiem totalment impossibles de fer, com pot ser? Quina màgia amagada porten els petons?

Explicarem  dos contes preciosos que faran que ens entrin unes ganes tremendes de fer petons a tort i

a dret! 

 

Sessió orientada a partir de 2 anys 

Durada aproximada 1h 

Preu sessió 150€ + IVA

 

Les bruixes, follets i animalons fantàstics han conviscut amb nosaltres des de fa molt i molt de

temps

 

Potser que els tinguem un pèl oblidats? Potser que no recordem com es fa un bon encanteri o una 

 pòcima màgica? Potser no recordem com trobar les petjades diminutes de follets al bosc? 

Escoltarem tres contes divertis i plens de tendresa, on la màgia i els petits éssers fantàstics  hi tornarán

a ser present, ens hi acompanyeu? 

 

 

Sessió orientada a partir de 2 anys 

Durada aproximada 1h 

Preu sessió 150€ + IVA

CONTA - CONTES: CONTES PETONERS!

CONTA - CONTES:  HI HAVIA UNA VEGADA...BRUIXES, FOLLETS I ANIMALONS 

BAMBÚ ÉS JOC                  PROPOSTES PLENES DE LITERATURA I JOC



www.bambuesjoc.com 
bambuesjoc@gmail.com 

627 56 23 31

BAMBÚ ÉS JOC

Si voleu rebre més informació o contactar
amb mi ho podeu fer a través del mail
bambuesjoc@gmail.com o a través del

telèfon 627 56 23 31
 

També podreu trobar més informació sobre
les propostes a la web
www.bambuesjoc.com

 
Moltes gràcies  

Espais on he realitzat aquestes propostes: 

 

Biblioteca Roca Umbert  de Granollers

Biblioteca Can Pedrals de Granollers

Biblioteca Central de Cornellà

Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès

Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d'Amunt

Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori de Sant Cugat

Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès

Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar

Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès

Escola Salvador Llobet de Granollers

Escola Camins de les Franqueses del Vallès

Escola Pare Poveda de Barcelona 

Casal Infantil Cotxeres Borrel de l'Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament Òrrius (Literaturitza't a la fresca)

Biblioteca Antoni Comas de Mataró

http://www.bambuesjoc.com/
http://www.bambuesjoc.com/

