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Com a entitat educativa que treballa amb infants i joves som conscients de la importància dels refe-
rents per als nois i noies a l’hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món.  
Hi ha més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura, la política, etc. Cer-
tament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d’oportunitats però, a més, les 
poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

Amb vocació de divulgar les seves aportacions i generar referents femenins en l’imaginari de les noves genera-
cions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat aquest calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l’àmbit educatiu com 
ara escoles, centres socioeducatius, centres d’esplai, famílies, etc.

Calendari del curs 2019/2020

Mercè Rodoreda 
 Barcelona, 1908 - 1983

Activitat: Remenat de contes, de Cecília Monteis Chais i Sílvia López Planas de Programes Educatius i Socials 
de la Fundació Pere Tarrés

Aquest mes de desembre us proposem treballar recursos pedagògics a 
l’entorn de la figura de:

Una de les escriptores en llengua catalana més internacionals

La cultura va ser sempre present a la seva vida. Va créixer rodejada 
de literatura, teatre i música, però va ser el seu desig de llibertat allò 
que la va portar a convertir la ploma en la seva forma de vida. Casada 
i amb un fill, Rodoreda va començar a escriure per poder guanyar 
certa independència econòmica, cosa gens habitual en una dona que 
era muller i mare. 
Autora d’obres tan conegudes com La plaça del Diamant, Mirall trencat 
o Aloma, bona part de la seva producció literària es va convertir en el 
reflex de la vida femenina del seu temps.

“Les coses importants són les que no ho semblen.”

LLIBERTAT

http://www.peretarres.org/doneshistoria


Remenat 
   de contes

Objectius
 x Fomentar el gust per la lectura i l’escriptura.
 x Fomentar la creativitat dels infants.
 x Potenciar la part literària dels nens i nenes.
 x Millorar la capacitat d’estructurar les idees i plasmar-les en un paper.

Descripció de l’activitat
Heu menjat mai un remenat? No? Doncs avui en prepararem un de molt i molt especial. Preparats?

Autores: Cecília Monteis Chais i Sílvia López Planas de Programes Educatius i Socials de la Fundació Pere Tarrés

Autores
Ceci Monteis i Sílvia López Planas

Espai
interior o aula preferiblement

Nombre de participants
màxim 15 infants

Durada de l’activitat 
1 hora

Tipus d’activitat  
literària

Nivells educatius 
primària

Material
paper i llapis/bolígraf

 x ____________ (Una cosa que et faci riure)
 x ____________ (Una cosa que et molesti)
 x ____________ (Una cosa que no entenguis)
 x ____________ (Una cosa que entenguis molt bé)
 x ____________ (Una cosa llunyana)
 x  ____________ (Una cosa propera)

 x  ____________ (Una cosa externa o efímera o extraterrestre, pots triar)
 x  ____________ (Una paraula que comenci amb M)
 x  ____________ (Una paraula que comenci amb R)
 x  ____________ (El nom d’un/a amic/ga)
 x  ____________ (Un lloc on t’agradaria anar)
 x  ____________ (Un lloc proper a tu)

Agafem tots aquests ingredients, els posem dins d’una olla. Tot això ho hem d’amanir amb (podeu triar): 

Ara li donarem forma de conte o relat curt (gràcies al paper i al bolígraf).

Quan ja estigui del tot cuinat l’haureu de donar a tastar a la resta de companys llegint en veu alta el vostre 
remenat.

Si després d’això us quedeu amb gana... podeu demanar al veí o veïna del costat els seus ingredients, els 
poseu dins d’una paella i apa! Ja podeu tornar a cuinar un nou remenat de contes amb aquests ingredients tant 
especials que us han deixat!

Llista de la compra 
 x Paper  x Bolígraf  x Imaginació  x Ganes d’escriure  x Ganes de passar-s’ho bé!

Els ingredients els trieu vosaltres, però han de complir amb els següents requisits (1 ingredient per a cada cosa):

 x Aloma  x  Diamant  x  Camèlies  x  Mirall  x  Primavera  x  Contes  x  Viatge  x  Flors  x  Jardí  x  Mar


