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El conte 
 

“En el Fons... el Mar” és un conte que farà que els 
nens i nens viatgin fins el fons del mar. Un mar molt especial 
ja que el animals marins que veuran son fets amb materials 
reciclats, peixos, meduses, estrelles... estan fetes d’envasos de 
garrafes de plàstic o d’altres materials. 
 
Aquest conte vol apropar als nens i nenes la realitat de 
quants plàstics estan arribant al mar i conscienciar-los de la 
necessitat de reciclar bé tots aquests plàstics. 
 
Aquesta aventura va acompanyada de cançons i poemes de 
fàcil comprensió, és per això que aquest espectacle està pensat 
i ideat per a nenes i nens de primera infància. 
 
El repertori de les cançons és: 
 
- Un Viatge especial. 
- Les estrelles de mar. 
- Les meduses. 
- Els peixos que jo he vist. 
- Plàstics. 
- Marxen el peixos. 

 
S’esdevé un conte molt sensorial on les llums, els colors, les 
projeccions tenen un pes important. 
Les cançons son interpretades amb guitarra en directe. 
  



Moi Aznar 
(Rondallaire) 

 

Format com actor a l’Escola d’Actors de Barcelona. 
Postgrau Teatre i Educació a l’Institut del Teatre d’Osona. 
Diploma en Pedagogia del Teatre a Infantil i Primària a 
l’Institut del Teatre d'Osona. 
Formació en Direcció d’actors. Diversos cursos. 
Formació en Cant. Diversos cursos. 
Formació en interpretació en càmera. Diversos cursos. 
Formació en Clown. Diversos cursos. 
 
Cofundador de la Cia. Jomeloguisjomelo.com, l’any 1999. 
Des de 2007 fa de rondallaire en la campanya “Explica’m un 
Conte”. 
 
Experiència docent en teatre des de 1999. Treballant en 
diverses escoles de teatre, extra-escolars, casals d’avis, casals 
de dones i realitzant diferent monogràfics de teatre. 
 

 



Objectius: 
Generals: 
• Gaudir de l’espectacle. 
• Potenciar el gust per la música. 
• Potenciar el gust pels contes. 
• Desenvolupar la imaginació. 
• Creació de nous públics. 
• Conèixer el mar. 
• Veure la importància del reciclatge. 
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