
PETIT ARBRE
(Jenny Bowers)
Adequat als infants d’edats ben primerenques
(fins a 3 anys) 

El trànsit entre les diferents estacions, i amb tot el que 
conté. Musicalitat,  colors, paraules, discerniment dels 
sons, cantarelles, moixaines, dites, etc.
D’un desplegat, un viatge ben ple d’estímuls i a l’abast 
de les famílies que desitgen gaudir dels vincles tot 
jugant, escoltant, i creant... 

L’ARC DE LA LLUNA
(Cançons i Natura) 
Edat recomanada: Entre 3 i 6 anys. 

El “fil” argumental neix i es desenvolupa a partir del 
conte “L’arc de la lluna”, de Txabi Arnal i Susanna 
Widmann, un preciós relat al voltant de les inquietuds 
de set animals que volen deixar de ser, com són...
De forma “endreçada”, i al mateix temps divertida, els 
diferents animals enlluernats pels seus desigs, es 
troben amb un bon seguici de dificultats, amb la qual 
cosa, la lluna sàvia els retorna, com per art de màgia, a 
l’enyorat punt de partença. 
Entretant, cançons dinàmiques, “ballaruques”, i una 
estona de gaudi per compartir en família.  

LA BRUIXA WINNIE
(La poesia dels objectes) 
Edat recomanada: Entre 3 i 6 anys. 

La “Winnie” és una bruixa de poc espant. Viu enmig del 
bosc, amb el seu estimat gat “Wilbur”. El color negre 
inunda tota la llar, i després d’unes quantes 
“trifulques”, aniran arribant gradualment, coloraines. La 
vida de la “Winnie”, canviarà.  Posarem especial èmfasi 
a la poesia (recitada i cantada) i al voltant de diferents 
objectes que podríem descobrir en una llar. Des 
d’aquí, combinarem cançó, dinàmiques, poesia, 
moviment, etc. 

LA ZEBRA CAMIL·LA
(Marisa Nuñez i Óscar Villán) 
Edat recomanada: Entre 3 i 6 anys. 

“Per què plores? -li va preguntar la serp. 
- Perquè el vent bandit s’ha endut les ratlles del meu 
vestit...”
La inquietud de la petita zebra, la porta a descobrir 
nous paisatges, amb totes les aventures i desventures 
que implica. 
Divertida i molt propera, aquesta història de final 
tranquil·litzador, resultarà ser també, un reguitzell de 
propostes en clau de cançó, dinàmiques amb 
moviment, i altres elements de caire interactiu. 

L’ELEFANT I LA CUCA DE LLUM
(Mitus Stampa i Valentí Gubianas)
Un conte adreçat als infants entre 7 i 10 anys (aprox)

Preciosa història i molt “rica” quant a vocabulari i 
recursos expressius. 
En Batzac, l’elefant, desfila per la selva, i coneix els 
seus habitants: micos, hipopòtams, panteres... i 
després d’un bon grapat d’experiències, descobreix 
les meravelloses “cuques de llum”, que el guiaran, de 
forma molt afable,  vers la lluminositat de la saviesa. 
Amb apunts musicals i lúdics, participarem d’aquest 
relat i ens endurem el seu valuós missatge guardat. 
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ORIENTACIONS
- Totes les propostes tenen una durada d’uns 45   
minuts (aprox) 

- Es recomana venir amb roba còmode

- L’espai adequat, tenint en compte les dinàmiques de 
moviment. 

- Disposaria, si fos possible, de dues taules per 
col·locar l’atrezzo. 

- Preferentment, i en la  mesura del possible, la millor 
disposició és divendres a la  tarda, o dissabtes. 

- Per consulta de preus i altres detalls, em podeu 
escriure al correu rbeneite@xtec.cat o trucar-me al 
692256259. 

Raül Benéitez Casañas
www.raulbeneitez.cat
rbeneite@xtec.cat
692 25 62 59 / 93 872 22 96

Us diré quelcom ben significatiu, potser essencial.
Em mouen nous aprenentatges, en qualsevol dels 
àmbits que ens ofereix la vida mateixa. Sóc una 
persona inquieta i curiosa, i vull posar a l’abast de les 
persones una maleta creativa que, d’alguna manera, i 
metafòricament parlant, sempre duc amb mi.
Amb el benentès de contribuir en la millora d’aquesta 
societat nostra, i com a tal,en la felicitat de tots els qui 
en formem part, us convido a conèixer l’interior 
d’aquesta maleta oberta,  per a tots vosaltres.

SOBRE MI...


