
 

 

 

 

 

EL CO�TE COM A EI�A DE CREIXEME�T PERSO�AL 
 

OBJECTIUS: endinsar-nos en el món dels contes i dels seus dons. Esbrinar quins contes i en quin moment ens 

permeten obrir camins interiors. Trobar el nostre punt, la nostra força, des d'on contar. Aprendre a escoltar, 

aprendre a sentir. 

CO�TI�GUTS 

1r bloc: conèixer els contes: què són?, d'on vénen?, com actuen? La creació de l'espai màgic: paraules, sons, 

silencis i rituals d'obrir i tancar. Condicions del narrador.  

2n bloc: ens acostam a la narració, des del nostre jo interior, amb exercicis de Gestalt. 

PROFESSORAT 

Pep Duran: contacontes, especialista en literatura infantil, llibreter, terapeuta de Gestalt. 

Mercè Escardó i Bas: bibliotecària, contacontes, escriptora. 

DATES I HORARI: 10 i 11 de juny 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 9. 

DESTI�ATARIS I PREUS: Per poder realitzar aquest curs cal haver cursat primer el Teler de contacontes o tenir 

experiència assolida com a conta contes (presentar currículum). 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 3 de juny 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. 

  


