
OBJECTIUS: 
Conèixer - a través dels contes - les maneres de 
pensar, de viure, de creure i donar valor a les 
coses, de les diferents races, cultures, ètnies, etc... 
que hi ha pel món.   

MISSATGE: 
Ens adonem que tot i que aparentment som 
diferents, en el fons som exactament iguals perquè 
tots tenim un cor que batega, un cor que somnia, un 
cor que desitja, que estima, que vol que l’estimin i 
que vol ser feliç. I això, es nota a tot arreu on vagis. 
En els contes podem observar que ens preocupen 
les mateixes coses, siguem d'aquí o siguem d'allà. 

FORMAT: 
4 són els muntatges que ens ofereix la Rosa, a 
través dels quals  ens transporta a altres indrets del 
nostre planeta tot donant-nos a conèixer altres 
maneres de ser, de pensar, de fer… 
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Anem amb tren… a córrer món 
Tot donant un tomb pel món mitjançant els contes, 
passarem per diferents països, coneixerem trets 
característics de la seva cultura i maneres de fer. 
Aquest muntatge inclou un conte xinès, un de 
zíngar i un d'africà. 

Imaginem-nos que anem a… 
Aquest muntatge, ubicat a l'Àfrica i compost de tres 
contes, ens introdueix en els costums dels habitants 
del Congo, i del poble Saharauí. 

Ens adonem que arreu s'expliquen contes que ens 
fan entendre que no s’han de dir mentides, és a dir 
que a tots ens preocupa el fet de dir mentides. 

Contes que fan rumiar 
Aquest muntatge consta de 3 contes, la resolució o 
el problema que es planteja en cadascun d'ells ens 
fa pensar. Tenim un conte de la Índia, un conte 
Viking i un conte àrab. En tots ells s'hi endevina la 
típica manera de viure de cada cultura o país. 

Contes de per aquí que es poden explicar per 
allà 
Aquí es treballa la tolerància, el diàleg, el no deixar-
se portar per la pressió grup, etc... Més que explicar 
contes d'arreu del món, treballem l'aspecte de la 
convivència. Aprofitarem que aquí hi tenim infants 
de tot el món per aprendre a respectar-nos i 
conviure, enriquint, així, la nostre coneixença 
mútua.
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