
UN VIATGE SENSORIAL 

Narració sensorial i vivencial 
adaptada a persones amb 

pluridiscapacitat 



CARACTERÍSTIQUES 
DEL PROJECTE 



NOVEDÓS 
 

• És una oferta totalment innovadora, és el 
primer cop que el conte, com a part de la 
cultura i l'espectacle, s'apropa al món de la 
pluridiscapacitat 



INCLUSIU 
 

• Arriba a tots els públics. No exclou a ningú. El 
poden gaudir tant nens amb pluridiscapacitat, 
com sense, des dels més petits fins als adults. 



NO DISCRIMINACIÓ 
 

• Tots els nens/es tinguin o no discapacitat, 
tenen dret a poder gaudir d'una vida cultural i 
d'oci normalitzada en el seu entorn. 



OFERTA INCLUSIVA I ADAPTADA 

• Teniu al vostre abast una oferta de narració 
adaptada per poder arribar també a nens amb 
dificultats cognitives, visuals i auditives.  

    (amb pluridiscapacitats) 



• És una oferta real, normalitzada i de 
molta qualitat que pot incorporar-se a la 
nostra vida cultural (biblioteques, 
centres cívics, festes majors...) de 
manera normalitzada i que no exclou 
ningú. 



OBJECTIUS 
 

• Trencar una barrera cultural. 
 

• Fer cultura a l'abast de tothom. 
 

• Crear un espai per compartir, on 
nens amb i sense discapacitat 
puguin gaudir junts de l'activitat i 
es puguin conèixer els uns als 
altres. 
 

•  Realitzar de manera indirecta i lúdica una tasca real       
   d'integració i sensibilització. 



PROFESSIONALS DEL PROJECTE 



NARRADORS ESPECIALITZATS 

• Tots els narradors que formen part del projecte 
són professionals de vàlua reconeguda. 

• S'han format específicament per a aquest 
projecte a l'ANIN. 

• Han fet pràctiques en escoles especials, tots ells 
han realitzat sessions de contes amb grups de 
25/30 nens amb pluridiscapacitats sensorials, 
intel·lectuals, i físiques i han aconseguit 
connectar amb aquest públic. El resultat ha estat 
molt positiu.  



Elisabeth Ulibarri 

contes  per sentir 
 

Us convido a fer un petit viatge sensorial on coneixerem en 
Frederic i la seva màgia, trobarem un terrible monstre 
domesticable i descobrirem altres maneres de comunicar-nos 
amb el món.  
 
 



Elisabeth Ulibarri – Tlf: 675512419  - E-mail: elisabeth@elisabethulibarri.com 
Podeu consultar altres propostes. 



Susagna Navó 

Contes de perdre i trobar 
 
Explicats amb els sentits: Tocar, escoltar, olorar , mirar... per 
descobrir  qui s’ha endut la lluna i la seva llum  o seguir les 
pedretes de Hansel i Gretel  de manera diferent a com ho hem fet 
fins ara. 



Susagna Navó  - Tlf: 655257017   -   E-mail: susagna@susagna.com 



Mon Mas 

La Muntanya d’en Semor  
  

A la muntanya més petita del món,  us hi espera en Semor.  Hi pots pujar en cotxe o a peu.  
 
Quan el vent el veu, tothom seu i li escolta la veu. N’hi ha que no hi veu, ni seu però li toca el peu.  

 
Preparem el nas, l’orella, la ma, a la muntanya d’en Semor, tot és a punt de començar. 
 
Cabres cabretes, què ha passat, l’herba s’ha acabat?  
 
Per menjar, el pont  cal travessar. 
 
Sota el pont hi viu un ogre terrible, aspre i horrible que se les vol menjar. Què passarà? 

 



•  Mon Mas - Tlf: 661350810   -   E-mail: mondelamon@gmail.com 



Mercè Rubí 

•“Si escoltes un zum, zum, sents un formigueig a la mà que s’enfila cap 
el colze o notes la suavitat d’una ploma entre els dits és que ja ha 
començat el conte: Zzzummm!  

•La bondat del més petit de tres germans aconsegueix deslliurar a les 
tres princeses de l’encanteri que lles havia convertit en estàtues de 
pedra”. 



Mercè Rubí - Tlf.: 629613515 – E-mail: mercerubi@telefonica.net 



Seguim treballant 



Teresa Saladich 

 
SABATER FES SABATES, FES SABATES, QUE JO ME LES POSARÉ  

 
El pobre sabater no te salut ni diners per fer sabates, però algú altre 
les farà: serà un follet?, serà una fada?, serà un mag... Qui serà el que 
farà les sabates que a la Reina enamoren.  





Patrícia Mcgill 

• En construcció 



Blai Sanabre 

• En construcció 



COST 
 

• Partint del concepte normalització i no 
discriminació, el cost ha de ser equiparable al 
d'una sessió de contes convencional. 



Aquest projecte rep el suport de: 

 

•  l'ANIN (Associació de narradores i narradors) 

 

• l'IMD (Institut municipal de persones amb 
discapacitat de Barcelona) 
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 Power Point:  Susagna Navó  i Elisabeth Ulibarri 


