COMTEM TOTS, contes per compartir contra l'assetjament escolar

FER BROMA

PUC JUGAR?

APROFITAR-SE

En Cotofluix te por de veritat A que juguen en Pinxa-Punxa És una aprofitat el Pinxao ho fa veure?
i en Cotofluix ?
Punxa o ho fa veure?

EXPLICA-M'HO
Perquè fan teatre PinxaPunxa i en Cotofluix?

TENIR POR
Qui té por de veritat, en
Cotofluix o el nen que va
al metge?

PINXA-PUNXA

Creus que al Shacabac li fa
gracia la broma del menjar?

Creus que en Hassan
Si vol que en Shacabac
Quan s'assabenta el
s'aprofita que en Shacabac
sigui el seu amic, que ha
Shacabac que tot era un joc? té gana per fer-li la
de fer el Hassan?
broma?

Hassan té por de
l'avorriment?

EL BANQUET IMAGINARI

Li ve de gust a Quim anar al
Saps per que el Quim s’aixeca
teatre amb els seus
cridant en mig del teatre?
companys?
ROMEU, JULIETA I JO

FER BROMA

Creus que al marcianet li
diuen lleig de broma o de
debò?

PUC JUGAR?

De què s'aprofita el Quim
per posar-se l'abric de la
seva mare?
APROFITAR-SE

Què ha de fer el Quim en
acabar la representació?
EXPLICA-MO

Que fa aquet marcianet per
Hi ha algun personatge
Qui li diu al marcianet que
divertir-se amb els seus
que entengui el que li
és molt lleig?
germans ?
passa al marcianet?

De què té por el Quim
quan veu l'obra de teatre
TENIR POR

Que li fa por al marcianet?

EL MARCIANET LLEIG

Creus que l'Eva fa broma quan Que fan a l’escola per que
es posa nervisa o li passa
tothom pugi jugar amb
alguna cosa de veritat?
l’Eva?

Creus que el company de
l'Eva s'aprofita d'ella o
intenta entendre-la?

Creus que la gent del poble es Com salva el Bernat al seu
pren seriosament a Bernat?
poble de l’os ferotge?

De què té por el Bernat,
El Bernat, s'aprofita de l'ós Al final, que fan el Bernat i
de l'ós o de que no
quan està ferit o l'ajuda? l'ós, es barallen o parlen?
comptin amb ell al poble?

Qui sap el que li passa a
l'Eva?

De què té por l'Eva?

ELS COLORS DE L'EVA

BERNAT, FORT COM UN OS

FER BROMA

PUC JUGAR?

APROFITAR-SE

EXPLICA-MO

TENIR POR

Creus que al Rossinyol li
agrada estar tancat en una
gàbia?

Què fa l'Emperador quan li
regalen el Rossinyol
mecànic?

Que fa la gent quan
l’Emperador s’oblida del
Rossinyol?

Qui ajuda a l'Emperador
quan està malalt?

Qui passa por al final del
conte, el Rossinyol o
l'Emperador?

Quan creus que tornaran a
parlar-se el Sol i la Lluna?

Què fan el Sol i la Lluna per
tenir cura de la tribu?

Que fan el Sol i la Lluna
per no barallar-se mes ?

Qui escolta les raons del
Sol i la Lluna?

Si el Sol i la Lluna no
estiguessin al cel, què li
passaria a la tribu?

Quin animal de la granja
s’assembla mes al Ruc?

Qui li explica al Ruc que
s'està equivocant?

Tenen por els animals de
la granja?

EL ROSSINYOL

EL SOL I LA LUNA

Quin animal de la granja no es
pren seriosament la decisió
El Ruc vol jugar o manar?
del Ruc?
EL RUC I LA SOMERA

FER BROMA

PUC JUGAR?

APROFITAR-SE

EXPLICA-MO

TENIR POR

La màscara del bruixot serveix Creus que el bruixot està
per fer broma o per espantar? gelós del nen?

Que fa el bruixot perquè el
De què té mes por el nen,
Com es defensa el nen del
nen no pugui tenir el seu
de passar gana o del
bruixot?
ramat?
bruixot?

Per que s'estranya la
Per què creus que les
madrastra de la Irina que torni germanastres no juguen
contenta a casa?
amb la Irina?

Qui s'aprofita de la Irina?

Que fa la vaca quant li
parla la nena?

Creus que les germanastres li
Per que no conviden al
fan bromes pesades a la
ball a la Ventafocs?
Ventafocs?

Qui s'aprofita de la
Ventafocs?

Qui ajuda a la Ventafocs? Té por la Ventafocs?

L'ARBRE MÀGIC

Per que s'amaga la Irina
dins de la baca?

LA VACA BRUNA

LA VENTAFOCS

FER BROMA

PUC JUGAR

APROFITAR-SE

EXPLICA-MO

Creus que el que expliquen la Per que no han parlat la
Per què han de fugir de la On expliquen la seva
Salma i el Hamal és veritat o Salma i el Hamal fins aquest seva ciutat la Salma i el
història la Salma i el
s'ho inventen?
dia?
Hamal?
Hamal?

TENIR POR

Que fa parlar a la Salma
al final del conte?

MESELA I NAÏM

Creus que els tres reis
s'aprofiten del Pere pora
lliurar-se dels monstres?

Pere diu que no té por de
veritat o ho diu de broma?

Per què necessita el Pere
saber què és la por?

A qui li explica el Pera que Per que torna feliç a casa
no té por?
en Pere ?

L'eruga es creu que és un
animal terrible o està de
broma?

La llebre creu que és un joc o
Què truc utilitza l'eruga
es creu que hi ha un animal
per enganyar la llebre?
terrible en el seu cau?

A qui li explica la llebre el
que li passa?

Que fa la llebre quant te
por?

ELS LÍMITS, LES NORMES, VERITAT O
REPRESENTACIÓ

RECONEIXEMENT, DIFERENCIA, INCLUSIÓ PODER DEL LÍDER, PODER DEL GRUP

LA DENUNCIA, SABER DEMANAR AJUT

RECONEIXEMENT DE LES EMOCIONS

EN PERE SENSE POR

LA LLEBRE PORUGA

