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La Paraula dels Cent Països 

(Contes de Marta Mata) 

Cicle Mitjà i Cicle Superior 

LLOC DE REALITZACIÓ 

• Casa de colònies Cal Mata  

PREU PER PARTICIPANT:  

• 10,75 EUROS Cal Mata (T. 
Baixa del 1/10 al 15/3) 

• 13,50 EUROS Cal Mata (T. 
Alta de del 16/3 a final de 
curs) 

Inclou: 

• Material de l’activitat i taller 
• Monitors matí i tarda 
• Estada a la casa 
• Treball previ a l’escola 
• Dossier per mestres 

Opció dinar (no inclosa en el preu) 

Opció transport (no inclòs en el preu) 

DESCRIPCIÓ 

Dinàmica de valors i treball en equip al voltant del conte. 

Una vegada, d’això fa molts anys, vaig explicar un conte als nens i 
nenes d’una escola “El país de les cent paraules”, explicava com 
s’elegirien els secretaris d’un país imaginari…Ara, que ja es pot fer i 
dir, tenim “La paraula dels cent països”, vols saber de quina paraula 
es tracta?” 

CONTINGUTS 

Fets i Conceptes: 

• Coneixença del conte de la paraula dels cent països 
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• Descoberta de l’entorn 
• Comprensió lectora 
• Transmissió de valors: la pau, la solidaritat i la democràcia  

 
Procediments: 

• Descoberta lúdica de l’espai. 
• Observació i experimentació, vivències en pròpia pell. 
• Jocs de rol 
• Dinàmiques participatives 

Actituds: 

• Participació activa en les activitats. 
• Curiositat i motivació per la lectura 
• Treball en equip i descoberta 

PROGRAMA 

10.00.-h Arribada a la casa de colònies i rebuda dels monitors/es 
10,30.-h Esmorzar amb mestres 
11,00.-h Explicació del conte i tres racons: la solidaritat i els jocs 
cooperatius, la democràcia i el joc de rol PARLANT LA GENT S’ENTÈN, 
la pau i la resolució de conflictes (dinàmica). 
13,00.-h Valoració de l’activitat 
13,30.-h Dinar amb mestres 
14,30.-h Final del conte i Taller del mural de  l’Arbre de la Pau 
16,00.-h Comiat i tornada a l’escola 
 
* S'adapten els horaris en funció de les hores d'arribada i de sortida 
de l'escola.  
 
 


