Basat en contes de Gianni Rodari
Pau Blanco

Inspirats pels contes del gran mestre de la fantasia,
Gianni Rodari, ens proposem convidar als més
menuts a viatjar amb la imaginació. Motivats per la
celebració del centenari del naixement del també
pedagog Rodari, naix “Rodar i rodar”. L’estímul de
la imaginació i la transmissió del gust per la lectura
són els principals objectius d’aquest treball. “Rodar i
rodar” es troba a cavall entre el contacontes i el teatre
de proximitat.
Pau, gran explorador de territoris desconeguts, ens
contarà les seues aventures viatjant amb llibre. Sí, sí, amb
llibre. “Rodar i rodar” ensenyarà a les xiquetes i xiquetes
a pujar a aquest particular vehicle i descobrir mons
apassionants. Pau viatjarà fins a les vostres escoles per
tal de fer-vos gaudir una estona amb la literatura.

VEURE TEASER

“Rodar i rodar” és un muntatge senzill, pensat per a
viatjar i poder adaptar-se a qualsevol espai. Partim
del format del contacontes però amb totes les eines
essencials de l’acte teatral. L’escenografia, un únic
element vistós i multifuncional, ajuda al nostre amic
Pau a explicar les històries.
Aquest espectacle està dirigit a xiquetes i xiquets
de 3 a 7 anys (Infantil i 1r cicle de primària).
El format de “Rodar i rodar” i l’experiència de Pau
Blanco treballant amb els menuts possibiliten
l’adaptació a les necessitats de cada grup.

Valors pedagògics
Transmetre el gust per la lectura.
Fer valdre la imaginació i la creativitat.
Entendre la lectura com una activitat divertida i motivadora.
Obrir la possibilitat de llegir com una activitat grupal i dinàmica.

Aforament recomanat 50 espectadors per passe.
Durada 35 minuts aprox.

Sóc un viatger que he viatjat per tot arreu, però ja cansat
d’aquest món, m’he aventurat a descobrir-ne d’altres.
M’he endinsat en el Llibre de la Fantasia de Gianni Rodari i he
descobert un món meravellós, diferent, divertit, just i apassionant...

que ara vos contaré...
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