
Contes per créixer. Contes per a la vida.

La gallineta vermella
Conte popular anglès

Amb una amena recepta per fer pa a casa, dos jocs de dits i una cançó!

A través de les festes estacionals que es repeteixen 
cada any, els diferents moments i tradicions que 
se celebren sempre en les mateixes dates i de la 
mateixa manera, l’infant pot viure un ritme fix que 
li aporta seguretat interior i confiança en el món. El 
ritme és quelcom viu, generador de salut. Com més 
rítmicament pugui viure l’infant, més saludable serà 
el seu desenvolupament. Per això és tan important 
tenir-lo en compte i incorporar-lo amb consciència en 
el dia a dia dels nostres infants, en tot allò que fem, 
i donar, a més, un sentit vertader a cada activitat, a 
cada detall, a cada acte, a cada gest. En el conte de 
La Gallineta Vermella trobem aquest ritme i aquest 
sentit profunds.

Emmarcat a l’època de la collita, en la qual 
la natura ens obsequia generosament amb 
els seus fruits abundants i colors brillants, la 
qualitat anímica que predomina és la gratitud.

Però sobretot la bona gallineta ens parla de
l’esforç, de la importància la feina ben feta 
per aconseguir les coses, de la fermesa 
interior malgrat que els altres no ens 
acompanyin i, finalment, dels processos, 
d’on ve el pa i com es transforma des d’unes 
petites llavors.

Un conte rítmic, senzill i curtet, amb un 
missatge ancestral i profund per anar 
despertant les forces internes de l’infant.
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3a edició
Aquesta és la tercera edició de La 
Gallineta Vermella d’ING Edicions, que
ha estat revisada un cop més amb la
voluntat d’anar-la perfeccionant. L’edició
inclou, a més, continguts addicionals 
per donar eines a pares i mestres per 
poder gaudir de bones estones amb els 
infants a partir del tema proposat: una 
amena recepta per fer pa a casa, 2 
jocs de dits i la cançó del moliner.

A més tenim la sort que aquest és
un dels contes d’ING Edicions il·lustrat
per Àuria G. Galceran, cofundadora
de l’editorial i mestra Waldorf que,
amb les seves boniques i entranyables
il·lustracions, ens regala saviesa i
ens aporta la seva experiència com a
pedagoga després d’anys de compartir
aquesta història, jocs i cançons amb
centenars de nens i nenes.
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