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Vols, envoltant els camps al sol
Recollint la dolça pols
Que guardem en el rebost per fer-ne mel
de les mil...
Flors, que es pentinen de colors
Ens conviden a fer un mos
I en el rusc l’abella reina vetlla per aquest
gran tresor
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Au! Veniu, amb el cor
No tingueu pas por
El so que sentiu
És la remor d’un suau vol
“Zum zum zum zum zum zum
Ha passat una abella que fa zum
Zum zum zum zum zum zum
Tot volant de la flor al rusc”
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Ha passat una abella
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PRESENTA IÓ PROJE TE SANTI
El projecte Santi neix amb
l’objectiu de donar a conèixer
què fem i com vivim les persones
amb diversitat funcional, amb
la voluntat de generar una visió
positiva i realista i alhora fomentar
la seva inclusió social a nivell
integral.
Dins el projecte trobem la
col·lecció dels contes d’en Santi,
adreçats als nens i nenes de 2 a
6 anys per treballar el respecte a
la diversitat i a les dificultats que
podem tenir tots. Els textos són
senzills i propers. El fil conductor
és en Santi, un personatge que es
presenta abans d’iniciar el conte.

A les últimes pàgines de cada
conte hi trobareu una proposta
de lectura guiada i compartida
amb l’adult, amb unes qüestions
per a després de la lectura, que
fomenten la reflexió i el diàleg al
voltant de la diversitat.
A cada conte hi ha un codi QR
que enllaça amb la web d’en
Santi, on trobem totes les cançons
infantils acompanyades de la
lletra, les partitures i els símbols
del llenguatge de signes per a
poder-les cantar amb les mans i el
cos. També hi trobarem els àudiocontes en català i en anglès.
I per acabar, volem agrair la
col·laboració desinteressada de
totes les persones que han fet
possible la creació d’aquesta
col·lecció.
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- L’Eudald havia dit ja aquesta frase?
- Hi ha nens que els tranquil·litza repetir coses que
saben, recordeu alguna cosa que us agradi repetir?
- Què us sembla que vol dir comunicar-nos amb la
ment i amb el cor? Penseu que tots som capaços de
fer-ho?
- Què fa l’Eudald assegut a les pedres?
- Alguna vegada heu preferit més observar que fer
una activitat? Quan? Per què?
- Penseu que l’Eudald podria haver participat A
l’activitat sense el vestit?
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Aquest conte ha estat possible gràcies al patrocini
de la Fundació Alsina Arenas i Baum de Bernis, propietària de la finca de Can Parcala on transcorre.
La Fundació Alsina Arenas i Baum de Bernis, coneixedora de la tasca que realitza la Fundació el Maresme, li cedeix la finca per tal que pugui desenvolupar-hi activitats socials, educatives, agrícoles,
apícoles i d’altres activitats similars destinades sempre a millorar l’atenció i la integració laboral de les
persones amb discapacitat, així com a protegir el patrimoni faunístic, forestal i ecològic de la zona.

- Li ha agradat, a l’Eudald, observar l’activitat des de
lluny?
- Sembla que l’Eudald està feliç, com us sentiríeu si no
haguéssiu pogut fer l’activitat?
- Creieu que l’Eudald es fixa més en les abelles que en
la resta de coses de l’entorn?
- Penseu que a l’Eudald li ha agradat l’activitat?
Per què?
-	Veieu si a en Santi li està sortint bé l’espelma?
- Creieu que l’Eudald es fixa en què fa en Santi?
- En Santi li diu a l’Eudald que ho està fent molt bé.
Vosaltres també ho dieu als altres? Quan?
-	l’Eudald torna a fer voltes. Què fa en Txema? Com
reacciona l’Eudald?
- Creieu que tots som iguals?
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le tura guiada
Les abelles, com nosaltres, són animals socials... entre elles s’ajuden,
cooperen, comparteixen el menjar i les feines del rusc amb ordre i respecte.

-
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Us agrada anar d’excursió?
Coneixeu algú a qui no li agradi?
Què deu ser Can Parcala? Què hi veieu?
Heu anat mai a un lloc semblant?

- De què parla en Txema?
- Com és que l’Eudald sap tantes coses de les abelles?
- Creieu que l’Eudald respon a la pregunta d’en Txema?
Per què el sorprèn?

- Per què l’Eudald no es vol posar el vestit?
- Per què creieu que l’Eudald fa voltes d’aquesta
manera?
- Quines coses us fan posar nerviosos? Quines us
tranquil·litzen?
- Recordeu situacions que us molesti o que us costi
entendre el que fan els altres?
- Què li passa a l’Eudald quan fa voltes?
- Com penseu que se sent l’abella?
- Què feu quan els altres es posen nerviosos? En
aquest cas, què creieu que podríem fer?
- Us sembla que l’Eudald realment en sap molt,
d’abelles?

PRESENTA IÓ SANTI
Hola! El meu nom és Santi, des
que vaig néixer, hi ha qui diu que
sóc diferent. Diferent de què?
Em pregunto jo. A mi tothom em
sembla diferent, i a tu?
És cert que em costa fer algunes
coses que els altres nens fan amb
facilitat, però també sóc expert en
d’altres. Si no t’ho creus, mira quin
somriure més màgic que tinc!
Amb els meus contes vull explicar-te
un munt d’històries que em passen
a l’escola amb els meus companys.
A partir d’ara, tens un nou amic per
cantar, ballar i jugar. Comencem un
nou camí plegats.
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– Bon dia! Zum zum... Benvinguts a
casa meva, Can Parcala, un altre món:
amb horta, plantes aromàtiques, bosc
i el meu abellar, on vivim totes les
abelles de Can Parcala. Zum zum...
Ai! Em sembla que avui tenim visita.
Que bé! Arriba un grup!
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– Per acabar farem el ball de
les abelles –diu en Txema.
– Oh, oh... Em sembla que l’Eudald
s’ha tornat a enfadar perquè ja
marxen, zum zum...
– Eudald, vine, vine a ballar...
–diu en Txema.

NO VULL!

NO VULL!
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NO VULL!
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– Zum zum... En Txema, l’abellaire de Can
Parcala, els està fent olorar les nostres flors.
Mira quina cara de contents que fan tots!
– Quines flors us sembla que atrauen més
les abelles? –els pregunta en Txema.

– Ara estan fent un taller d’espelmes amb la cera
dels nostres ruscs –diu l’abella.
– Uaaaala! que bé que ho estàs fent Eudald!
–diu en Santi.
– En vull fer una altra! –diu l’Eudald content.

– Les abelles són capaces de distingir una
gamma de blaus i ultraviolats que nosaltres
no podem percebre –contesta l’Eudald.
– Caram Eudald, molt bé! A la
natura, tota flor de color
blau està cridant una abella.
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– Sembla que han acabat, venen
a buscar l’Eudald, zum zum...
– Tens una abella que porta
pol·len a les potes, mira les
boletes de color groc! –diu
l’Eudald.
– Uauu! Com s’hi fixa,
si que ens coneix bé,
zum zum...
10
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– Escolteu! Esteu a punt per
anar a veure les abelles? –diu
en Txema– Posem-nos la roba i anem
a l’abellar... Ai! Ara què fa l’Eudald?
– Això sempre ho fa! Para ja! –diu l’Edna.
– Posar-se el vestit el fa posar nerviós
–diu en Santi.
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– Jo no hi puc anar perquè no
vull posar-me el vestit –diu
l’Eudald.
– No passa res –diu la monitora–
des d’aquí també ho veurem!
Mira, en Txema fa un fum
blanc que tiraran dins
el rusc per poder
observar les
bresques sense
perill.
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– A mi no m’agrada el fum, em quedaré aquí
amb l’Eudald, zum zum...

– Ui! Què fas Eudald,
per què m’agafes,
que no saps que
no m’agrada?
zum,zum,zum...
– Sí, jo en sé molt
d’abelles –diu
l’Eudald– per això no
em fas por. El llibre del
món de les abelles
explica que quan utilitzeu
el fibló us moriu.
– Uff, sort que ja arribem
a l’abellar, –diu l’abella.
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– Hem arribat a l’abellar, –diu en Txema– cal caminar
pausadament i no cridar. Penseu que les abelles són
insectes i parlen amb energia, nosaltres els hi parlarem
amb la ment i amb el cor.
– Les abelleees són capaceees de distingiiir una gammaaa
de blauuus i ultraviolaaats –torna a dir l’Eudald.

