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BREU PRESENTACIÓ

Ameba Teatre és una companyia teatral formada per Ana González i Lucho 

Murabito dedicada a la creació d’obres de teatre de carrer i sessions de 

contacontes. Ambdós formats al món de les arts escèniques (en especial al món 

del clown) i en estreta relació amb la educació no-formal, han llaurat camí en 

multitud d’espais i festival des de 2014, any de la formació de la companyia.

Més informació a la nostra web.

LES SESSIONS: “JO CONTE, TU COMPTES”

Des d’Ameba Teatre assumim que més enllà del fet estrictament teatral el nostre 

ofici es planteja com una eina educativa molt significativa i valuosa. És per això 

que junt a la nostra programació habitual procurem oferir experiències teatrals 

arropades per un objectiu educatiu. Així és com atenent a una necessitat comú i als

nostres propis desitjos de canvi que sorgixen les sessions de “JO CONTE, TU 

COMPTES”. L’espenta final i la posada en marxa va ser gràcies al suport i 

confiança de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta.

L’objectiu fonamental és el d’aprofitar el contacontes com a recurs artístic i 

pedagògic per a apropar a xiquets i xiquetes d’una manera molt simple, accessible 

i lúdica a diferents qüestions en matèria de rols i estereotips propis del seu dia a 

dia des d’una perspectiva de gènere. És sabent la importància de treballar e incidir 

sobre aquestes qüestions des d’una edat primerenca, sensible i prèvia a 

l’arrelament d’estereotips de gènere i amb l’anhelo de propiciar un espai de crítica i

reflexió bé dins de l’aula bé dins la pròpia família, que sorgixen aquestes divertides 

històries.

¿PER A QUINS I ON?

Per les seues característiques i continguts es plantegen per a xiquets i xiquetes de 

entre 5 i 10 anys resultant les mateixes entretingudes i entranyables per a pares, 

mares i acompanyants.
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També resulta ideal per a grups d’escolars ja que tenint els/les mestres la sinopsi 

dels contes poden, si així ho desitgen, treballar amb el grup les qüestions 

plantejades.

Els espais per a les sessions poden ser tant interiors com exteriors: sala multi-

usos, pati de l’escola, teatre, plaça, parc,..

¿QUI CONTA I COM?

Els responsables de realitzar les sessions són Ana (diplomada en magisteri 

d’educació primària) i Lucho (diplomat en educació social). Ambdós formats al món

de les arts escèniques i sobretot al món del clown.

Els contacontes es caracteritzen per ser a dos narradors i conjugar treball físic, 

música en directe, jocs amb el públic i molta participació. Al enllaços de baix podeu

vore una mostra de la nostra manera de contar i l'atrezzo: 

• Informació general i vídeo reportatge de  “Jo  conte, tu comptes”: A  C  Í  

• Informació general i vídeo sobre els nostres contacontes: A  CÍ  
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    FITXA TÈCNICA

    Duració: 50 minuts

    Edat recomanada: 5 a 10 anys

    Idioma: Castellà o valencià

    So: Segons espai (150 W – 1000W)

    Opció il·luminació nocturna: si

    Temps de muntatge: 60 minuts

    Desmuntatge: 30 minuts
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¿COM SÓN LES SESSIONS?

A dies d’ara comptem amb dues sessions diferents dins de les quals es conten tres

històries en cadascuna. Aquestes van ser creades per Ameba Teatre i sobra dir que

gaudim molt contat-les. A continuació vos detallem un resum de les històries i dels 

temes que es treballen en cadascuna:

PRIMERA SESSIÓ:

• ¡¡FESTA!!

• EL GAT

• TINA VALENTINA

SEGONA SESSIÓ:

• NO ÉS NO

• ELS REGALS

• LA CANÇÓ DE TINA

SESSIÓ 1:

¡¡FESTA!! 

Ra i Tolina són els millors amics i els encanta celebrar el seu aniversari. El dia en 

que Tolina complix 5 anys demana com a regal una pilota i el seu amic, en compte 

d’això li regala una nina argumentant que les pilotes són només per als xiquets. El 

mateix passa quan Ra demana una desfressa de princesa i Tolina li regala una 

però de vaquer ja que «un xic no pot vestir-se de princesa». I així passen els anys 

per a aquestos dos personatges, regalant-se joguets que no els agraden i tot per 

pensar que hi ha joguets per a xics i uns altres er a xiques.

Després de raonar-ho amb el públic els dos amics arriben a la conclusió de que 

eixa idea és una ximpleria i que els joguets simplement estan per a jugar!!

Tema: Els joguets

Reflexiona sobre: rols i estereotips al joc infantil, joguets sexistes.
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EL GAT

La protagonista d’aquesta història és una família de ratolins que tenia el treball molt

repartit. Després de desdejunar Gustavo, el fill, anava a l’escola. Ramonet, el pare,

feia el treball de «fora de casa» i Tona, la mare, el de «dins de casa». Tots els dies 

eren iguals.  Una nit aparegué a la madriguera un gat enorme. Ramonet, 

desmanotat, el va combatre però com els seus punys no eren suficients Tona li va 

suggerir que utilitzara els utensilis de la casa per a defendre's. Com aquest no 

sabia el que eren ni on estaven, ja que mai els utilitzava, va ser Tona la que 

prengué la iniciativa i utilitzant-los es va desfer d’aquell gat.  La seua família es 

quedà atònita davant eixa extraordinària habilitat i des de eixe dia decidiren 

repartir-se el treball d’una altra manera de forma que tots aprengueren a fer de tot.

Tema: El treball domèstic

Reflexiona sobre: El valor i el repartiment del treball domèstic al nucli familiar.

TINA VALENTINA

Açò era una país que no tenia rei. Contava la llegenda que es convertiria en rei 

aquell xicon valent que aconseguira tocar la bola màgica però aquesta estava 

terriblement protegida pel bruixot Mocho. Tots els xicons valents del regne ho 

havien intentat sense èxit fins que un dia decidí provar una xica, Valentina. Tot el 

món es va riure d’ella assegurant que si els xics no ho havien aconseguit una xica 

molt menys. Però ella, sense importar-li les xafarderies de la gent es va endinsar al

bosc per a trobar-se cara a cara amb el bruixot. Valentina li cantà una cançó i quan 

este es va distraure suficientment tocà la bola i es va convertir en la primera (però 

no en l’última) reina d’aquell país. 

Tema: La valentia 

Reflexiona sobre: Rols i estereotips per diferència de gènere, igualtat 

d’oportunitats, astúcia i valentia com a valors.                                 

www.amebateatre.com



SESSIÓ 2

NO ÉS NO!

La Ratolina, cansada de tot un dia de treball, decideix anar-se’n a dormir i quan 

estava a punt de conciliar la son aparegué baix de la seua finestra un Grill 

desafinat que ve a cantar-li per a oferir-li el seu amor. La Ratolina des del seu balcó

li explica que no està interessada i que el que vol és dormir. El Grill, sense voler 

entendre-ho continua cantant cada volta amb més entusiasme i convenç al públic 

per a que li ajude. Finalment la Ratolina, cansada de tant d’escàndol baixa al carrer

per a deixar-li ben clar que no li vol, que no vol escoltar les seues cançons i que el 

que desitja és dormir. D’aquesta manera el Grill entén el missatge i se’n va 

demanant-li disculpes.

Tema: El respecte

Reflexiona sobre: el respecte a les relaciones interpersonals i de parella.

ELS REGALS

El senyor i la senyora Gripau els regalen als seus fills (Pito i Pita) un joguet a 

cadascun. A Pito un cotxe (un joguet especial per a xiquets) i a Pita una cuina (un 

joc per a xiquetes). Ambdós joguets no encaixen amb la personalitat de cada un 

d’ells ja que a Pita li agrada viatjar i a Pito menjar i cuinar, motiu pel qual desitgen 

el joguet que no els han regalat. Per la por al què diran Pito aprofita les 

distraccions de la seua germana per a utilitzar la cuina i al inrevés. Hauran de 

pillar-se l’un a l’altre per a parlar de la situació i amb l’ajuda del públic comprendre 

que els joguets no entenen de de sexe i si de diversió e imaginació.

Tema: El joc

Reflexiona sobre: rols i estereotips al joc infantil, joguets sexistes.
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LA CANÇÓ DE TINA

Tina ha de portar a classe una cançó infantil i per a trobar la més adequada li 

demana ajuda al seu iaio, l’entranyable, desmanotat i oblidadís Eusebi. El seu iaio 

sense dubtar-ho agafa la guitarra i li canta algunes cançons d’un repertori no tan 

llunyà com “ Arroz con leche me quiero casar” o  “Los días de la semana” 

(coneguda com: así planchaba así, así). Tina, alarmada pel contingut de les lletres 

li proposa compondre la seua pròpia cançó: «El rock de la llar» 

Tema: Cançons infantils

Reflexiona sobre: Vocabulari sexista, repartiment de la feina a la llar, rols i 

estereotips de gènere.

Des de ja moltes gràcies pel vostre temps, 

qualsevol dubte o suggerència ací estem:

CONTACTE

Ana González Peris - 648500885 

amebateatre@gmail.com 
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