
 

Bones noies i nois! 
 

 
AqUests dies hi ha moments qUe segUr qUe es fan llargs i avorrits per 

a tots i totes, potser ens atabalem per la qUantitat de feina qUe Us hem 

penjat a la web (recordeU qUe no cal fer-ho tot, són recomanacions i podeU 

triar el qUe més necessiteU i/o Us agradi, gestioneU-vos-ho!), potser ens 

trobem qUe fins i tot necessitem desconnectar de les coses qUe sempre ens 

ha agradat fer (jocs, videojocs, yoUtUbers...), ens podem sentir agobiats o 

enfadats per no poder sortir de casa i no saber com passar l'estona, ja hem 

escoltat aqUelles cançons qUe ens agraden fins a avorrir-les, veiem qUe 

encara qUeden molts dies... 

 

Us proposo Una activitat diferent a fer aqUests dies, crec qUe és 

interessant i divertida per fer-la a casa i en família, i és Una proposta qUe no 

té final, Us demanaré Un mínim, però si Us agrada podeU fer-ho tant com 

vUlgUeU; és moment de provar coses noves, desconegUdes, qUe potser 

d'entrada no Us motiven especialment però qUe Us ocUparà Una estona i Us 

ajUdarà a compartir moments agradables amb els qUe Us rodegen i, fins i tot 

amb els qUe no són a casa però Us comUniqUeU habitUalment per les xarxes 

socials. 

 

Hi ha Una web on cada dia de confinament expliqUen Un conte, són 

contes conegUts, algUns infantils, d'altres no tant (per això és ideal per fer 

amb la família), però els han modificat Una mica, més actUals i modernitzats. 

Cada dia mentre dUri el confinament n'hi haUrà Un de noU, per tant podeU 

fer-ho cada dia fins tornar a la normalitat. 



 

El qUe Us demano, com a mínim, és qUe n'escolliU 3 i em comenteU el 

següent: 

 ExpliqUeU-me breUment qUins canvis hi ha entre el conte original i el 

conte confinat. 

 CreieU qUe està bé modificar contes clàssics per actUalitzar-los? Millor 

inventar-ne de noUs i abandonar els antics? 

 Com creieU qUe són, en general, els contes antics? QUines diferències 

amb els valors actUals hi trobeU? Coses positives i negatives qUe Us 

cridin l'atenció. 

 QUin Us agrada més, l'original o el confinat? I perqUè? 

 A casa penseU tothom el mateix? ComenteU-ho amb la família i 

expliqUeU qUe en penseU! 

 

PodeU bUscar “contes confinats” al Google o posar #ContesConfinats 

directament al yoUtUbe, Us podeU sUbscriUre i cada dia veUre fàcilment els 

contes noUs...AqUí teniU enllaços per començar: 

Conte 1: https://www.yoUtUbe.com/watch?v=jgoHDyn9oSQ (estrenat 14/03) 

Conte 2: https://www.yoUtUbe.com/watch?v=Y_8I6BgYg-0 (estrenat 15/03) 

Conte 3: https://www.yoUtUbe.com/watch?v=_xezQrgCWTw (estrenat 16/03) 

.... 

Conte 11: https://www.yoUtUbe.com/watch?v=JoUwkRAoak0 (estrenat 24/03) 
 

Finalment, tot això qUe sembla Una feinada, Us proposo qUe m'ho feU 

arribar en format digital, qUe Us graveU en vídeo i me l'envieU, així de senzill. 

Us podeU fer Un gUió qUe Us ajUdi (les pregUntes Us poden servir de gUió), 

sortir amb qUi vUlgUeU al vídeo, demanar ajUda i consell a casa...Si algú 

s'agobia o li fa vergonya, també pot fer Un àUdio o fins i tot enviar-m'ho per 

escrit, a mà o en ordinador. 

 
Espero qUe Us agradi la idea i col·laboreU fent-me arribar les vostres 

respostes pel canal qUe vUlgUeU; jo ho faig el primer. 

 

CUideU-vos! Salvador Maresma Ribas 

salvador.maresma@providencia.cat 
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