
 

 

 

 

TELER DE CO	TACO	TES 
 

OBJECTIUS: prendre consciència del propi domini del cos i la veu per tal de desenvolupar les capacitats 

expressives. Fonamentar la recreació de les històries en una percepció basada en les pròpies imatges i 

sensacions. Contar un conte com si realment haguéssim estat testimonis dels successos que s'hi narren. 

CO	TI	GUTS 

1r bloc: ens acostam a la narració. El cos i l’espai. Exploració de la veu: fonació. Jocs de desinhibició. Elecció 

de contes. 

2n bloc: exercicis d’encalentiment. La creació d’espais amb el cos: exercicis de màscara neutra. Com es pot 

«fer pròpia una història». Narrar una anècdota i un conte. 

3r bloc: treball sobre els contes elegits. Perspectiva del narrador. 

PROFESSORAT: Mercè Palay i Escardó, cantacontacontes, especialista en literatura infantil i juvenil i 

tècnica en promoció de la lectura de la biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa (Parets del Vallès). 

DATES I HORARI: 6 i 7 de maig de 2011. El divendres de 18 a 20 hores i el dissabte de 10 a 14 hores i de 

15 a 19 hores. 

LLOC: Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma. Aula 14. 

DESTI	ATARIS I PREUS: professorat en actiu, alumnes de la UIB, comunitat universitària i altres 

persones interessades en la temàtica: 95 euros. *Es preveu la concessió de beques de 70 euros als docents en 

actiu d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, educació especial, centres 

d’ensenyament d’adults i de règim especial, finançades per la Direcció General d’Administració, Ordenació i 

Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (caldrà presentar 

un certificat signat per la direcció del centre). Les persones becades només hauran de pagar 25 euros de 

matrícula. 

DURADA: 10 hores. 

COORDI	ACIÓ: Institut de Ciències de l’Educació: Mar Rayó, <mariadelmar.rayo@uib.es>. 

CERTIFICACIÓ: s’han sol·licitat hores de formació permanent del professorat a la Conselleria d’Educació i 

Cultura i crèdits de lliure configuració a la UIB. Per optar a la certificació l’assistència és obligatòria, com a 

mínim, a un 80 per cent de la durada de l’activitat (BOCAIB núm. 8. 17/01/02. Ordre del 2 de gener). 

I	SCRIPCIÓ I MATRÍCULA: fins al 29 d’abril de 2011. 

Per formalitzar la matrícula caldrà informar-se telefònicament que hi ha places al curs, formalitzar el 

pagament al compte corrent de Sa Nostra 2051 0151 61 1007257438 a nom del curs i de la persona 

interessada i presentar dos resguards del pagament als serveis administratius o pagar directament als serveis 

administratius de l’edifici Sa Riera mitjançant targeta de crèdit o de dèbit. Caldrà emplenar el full d’inscripció, 

que es pot descarregar a la pàgina web <www.ice.uib.cat>, i lliurar una fotocòpia del document d’identitat i de 

la titulació (sols la primera vegada que us matriculeu a un curs de formació permanent del professorat). Les 

persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol. Si el curs no té el 

nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar fins a 72 hores abans que comenci. 

Serveis administratius de l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. 07122 Palma 

Tel.: 971 17 31 32 / 24 10. Fax: 971 17 24 35 

D’octubre a maig: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dimarts i els dijous de 16 a 19 h. 

Juny i setembre (a partir del 16 de setembre): de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous de 16 a 18 h. 

  


