
No et perdis la primera Hora del conte que tindrà lloc a 
la biblioteca de l’escola El Circell el proper  17 d’Abril a 

les 16.45 !!! 
 

“La llebre poruga i l’eruga que no s’arruga” 
I  “La Papallona i la primavera” 

 
Son els contes escollits per aquesta primera sessió. 
Totes les famílies esteu convidades a assistir, ara 

bé...... 
 

T’agradaria participar en la representació d’un d’aquests 
contes? 

Et fa il.lusió mostrar les teves maneres com actor o ac-
triu? 

Vols participar en la decoració o atrezzo del conte? 
 

Doncs passa´t per la biblioteca qualsevol  dimarts o dijous 
de 16.30 a 19.00 i apunta’t amb nosaltres, parlarem de 

l’organització. 
 

Al finalitzar els contes començarem per a tot aquell esti-
gui interessat un Taller de papiroflexia on t’ensenyarem a 

construir en paper alguns dels personatges principals . 
 

T’esperem!!!                                         

 
 

              
 US AGRADA L’HORA DEL 

CONTE? 
 

DIVENDRES 28 DE FEBRER 

           A LES 16:30H  

 
CONTES: “CUA DE SIRENA” 

I 
   “UNGLES DE SIRENA” 

  
 

A CÀRREC: MARIA C. MORELL,  
LA BIBLIOTECÀRIA 

 
 

  

LLOC: BIBLIO. ROSSEND MONTANÉ 

 

US HI ESPEREM! ENTRE TOTS FEM BIBLIOTECA 

 
 BIBLIOTECA ESCOLA ROSSEND 
MONTANÉ, ST. PERE MOLANTA 
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