
 

FITXA 17. Els follets cercaparaules 

Àmbit: Joc i entreteniment                 Destinataris: Públic en general  

Objectiu 
Sensibilitzar als més petits de la importància d’utilitzar i estimar la llengua, com a eina de comunicació i de 
preservació de la identitat col·lectiva. 

 

Descripció 

 
Els follets cercaparaules explica la història de quatre follets del bosc que van sortir a buscar les paraules 
necessàries per fer que els habitants del poble poguessin parlar una mateixa llengua i entendre’s els uns 
als altres. És una història curta, divertida i creada originalment per a ésser interpretada amb titelles. Tam-
bé es pot representar amb actors o ésser explicada en format conte. 

 

 

 

 

Indicadors d’avaluació 
- Nombre d’assistents 
- Valoració de l’activitat per part dels assistents i els organitzadors 

Recursos 
Els titelles es poden crear amb cartró (a partir d’un disseny propi, o bé a través de les imatges disponibles 
a la CAL). La CAL de Sants disposa d’un joc de quatre follets titelles. 

Observacions 
Aquesta activitat es pot realitzar tant en un espai obert al públic (com places i altres espais a l’aire lliure, 
biblioteques, ludoteques, etc.) com escoles i altres entorns d’aprenentatge per als més petits. 

Contactes 
Per a demanar el text del conte, així com les imatges dels follets, contactar amb la CAL Nacional 
(cal@cal.cat; 934159002). 

Per a disposar del follets en format titella, es pot contactar amb la CAL de Sants (sants@cal.cat).  

Idea original: CAL, nucli de Sants 

Els follets cercaparaules explica la història de quatre follets 
del bosc que van sortir a buscar les paraules necessàries per 
fer que els habitants del poble poguessin parlar una mateixa 
llengua i entendre’s els uns als altres. És una història curta, 
divertida i creada originalment per a ésser interpretada amb 
titelles. També es pot representar amb actors o ésser explica-
da en format conte. 
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