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TÍTOL DEL CONTE
UN DIA AMB EN PUNXETES
SINOPSI
En Punxetes és un eriçó que viu al camp i expliquem 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.
FITXA DIDÀCTICA
El conte té una estructura fixa que es va repetint durant tot el relat: s'acumulen elements de la
natura que s'hi van afegint de manera rítmica que ajuda a seguir el fil argumental.
Es treballen els sentits dels infants a través de diferents impulsos que van rebent durant la
representació.
– OÏDA: Es van introduint diversos trossos de cançons infantils conegudes pels més petits
amb una gestualitat exagerada i repetitiva perquè puguin participar-hi.
– TACTE: També apareixen elements que poden tocar per a desenvolupar la capacitat
sensorial.
– OLFACTE: Apareix una planta de menta que poden olorar.
– VISTA: El conte s'explica amb la manipulació de diferents titelles i objectes de mides
diverses. Hi apareixen dibuixos amb colors molt vius.

OBJECTIUS
–
–
–
–
–
–
–

CREAR NOUS ESPECTADORS
AFAVORIR L'ATENCIÓ I LA MEMÒRIA
POTENCIAR EL GUST PELS CONTES
POTENCIAR EL GUST PER LA MÚSICA
DESENVOLUPAR LA IMAGINACIÓ
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS INFANTS
CONÈIXER DIFERENTS ELEMENTS DE LA NATURA

FITXA TÈCNICA
Durada: 25'
Muntatge: 30'
Desmuntatge: 15'
Espai: 2x2 m (interior o exterior)
Edat: Escola Bressol
Espectadors: 25

QUI SÓC
Sóc l'Aïda Puig, m'he format com a actriu a la Nancy Tuñon i com a pedagòga teatral a l'Institut del
Teatre.
Imparteixo tallers teatrals i faig representacions des de fa 10 anys sempre des de la vesant
pedagògica.
Em defineixo com a Artista-Pedagoga ja que utilitzo la pedagogia i els coneixements, les
tècniques i els instruments pròpis de l'art dramàtic, en tallers pràctics amb la finalitat de
barrejar-los i obtenir la seva màxima potencialitat amb vistes a una ensenyança creativa i una
implicació social i cultural.
Em considero una mediadora implicada en la formació de les persones a través de l'art dramàtic
i en la producció, creació i programació d'espectacles als que tothom és convidat a assistir.
Em sento feliç, talentosa i segura de mi mateixa perquè faig el que m'agrada i tinc ganes de ferho, creativa perquè inverteixo en el procés d'aprenentatge convençuda de que l'ensenyança té el
seu encant i seductora i enamorada perquè estimo les persones que m'hi acompanyen.

