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CONSCIÈNCIA-CONTES 

 

Els consciència-contes són sessions de contes interactius per a 

descobrir de forma divertida diferents problemàtiques 

ambientals que tenim avui dia. Aquests consciència-contes ens 

serviran per a reflexionar sobre que és el que podem fer sobre  

al nostra quotidianitat per ajudar a solucionar aquests 

problemes ambientals. 

 

La història d' En Compramolt 
 

“Comprar, consumir, tirar. Comprar, consumir, tirar,...” Aquesta es la 

cançó preferida d'en Compramolt! I és que això és el que ell creu que 

s’ha de fer per ser feliç. I tu, creus que qui més compra més feliç és? 

 

Viurem una aventura acompanyats del nostre amic Compramolt un 

dia seu qualsevol. L’escoltarem i descobrirem l'impacte del 

consumisme tant a nivell ambiental com a nivell emocional. 

 

Sessió de contes interactiva on jugarem a comprar i en la 

que els participants faran un reflexió sobre el nivell de 

consumisme actual al planeta, la generació de residus, la 

relació emocional amb el consum desmesurat i 

l’existència d’altres models de consum més 

responsables. 

 

Durada: 50 minuts aprox. 

Destinataris: a partir de 4 anys 
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Un món de plàstic 
 

L'Aleix és un peix que viu al mar. En Manel, un ocell que li 

agrada molt volar. La Filomena, una nena que parla amb 

els animals. I la Muga és una tortuga molt sàvia que 

camina a poc a poc  perquè vol arribar lluny. Tots ells 

viuen en un món de plàstic, aquest món sembla fantasia 

però és molt real. I tu,  en quin món vols viure? 

 

Acompanyarem els nostres 4 valents en una aventura per aconseguir, entre tots 

junts, evitar que el món de plàstic creixi tant ràpid i no es segueixi fent tant i tant 

gran. Et necessitem! La teva ajuda es fonamental! 

 

Sessió de contes interactiva en la qual descobrirem els diferents tipus de plàstic, 

també la forma tant integrada que tenim actualment el plàstic en el nostre dia a dia i 

el problema ambiental que generen les grans quantitats de plàstic que actualment 

ni ha al mar i a la superfície terrestre. També coneixerem 

les conseqüències negatives d’aquests plàstics per a la 

fauna, la flora i el medi ambient en general. A més, 

reflexionarem sobre que podem fer per reduir l’ús del 

plàstic. 

 

Durada: 50 minuts aprox. 

Destinataris: a partir de 4 anys 

  

Les tres gotetes germanetes 
 

Diuen els Quetchuas que al principi dels temps només existia la 

Pachamama i el cel. En aquest cel hi vivien tres gotetes d’aigua 

germanetes, aquestes van créixer molt fent-se molt fortes i grans. 

També diuen els Quetchuas que gràcies a aquestes tres gotetes es 

van formar els rius, les pluges, les llàgrimes i..., fins i tot, la mar... 

Avui,  les  tres germanetes, estan molt preocupades ja que cada 
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vegada s’estan tornant més i més dèbils i més i més petites. Les tres gotes d’aigua 

tenen molta por, por a que alguna d’elles acabi desapareixent... o potser acabin 

desapareixent totes tres. I tu, saps com ajudar a les tres gotetes d’aigua? 

 

Ajudarem a les nostres amigues, les gotetes d’aigua, a no desaparèixer. Trobarem 

solucions per a que no tinguin tanta por i farem tot el possible pera  que tornin a ser 

fortes i grans.  

 

Sessió de contes interactiva bassada en un mite Quetchua, el qual portarem fins al 

present per abordar l'actual problemàtica de l’ús i el consum d’aigua, a la quantitat 

d'aigua que tenim al nostre cos i  a un apropament fàcil i divertit al cicle de l'aigua en 

general. També reflexionarem sobre l'ús de l’aigua 

que fem tant a casa com al nostre dia a dia. Pensarem 

plegats en quines accions properes podem fer per dur 

a terme un consum adequat d’aquest recurs tant i 

tant important.  

 

Durada: 50 minuts aprox. 

Destinataris: a partir de 4 anys 

 

El mag escombraries 
 

En Joan és un gran mag, de fet, el més famós del món!  

Pot fer desaparèixer tot el que vulgui amb la seva màgia. 

Un dia, però, li va arribar una petició força curiosa... un 

poble volia que en Joan el mag fes desaparèixer totes les 

escombraries que acumulaven. Creieu que en Joan ho 

aconseguirà? 

 

Viurem les aventures d'en Joan, el mag escombraries. 

Descobrirem els seus trucs de màgia i, també, el seu gran repte: fer desaparèixer les 

escombraries de tot un poble.  
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Sessió de contes interactiva on hi podrem trobar màgia també. En aquest conte 

podrem conèixer la problemàtica actual de la difícil gestió dels residus. Descobrirem 

d’una forma divertida l’ús de les tres “R” (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i com podem 

posar-ho en practica des de casa i sense l’ajuda de 

cap tipus de màgia, o dit d’una altre manera, fent la 

màgia a la nostra manera. 

 

Durada: 50 minuts aprox. 

Destinataris: a partir de 4 anys 
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