
Contes per créixer. Contes per a la vida.

La font
El cicle de l’aigua

L’aigua és un element indispensable per a la vida 
de les persones, els animals i les plantes.

Durant els primers anys, els més petits coneixen 
moltes facetes de l’entorn per primera vegada. Un 
gran nombre de realitats els resulten noves i senten 
curiositat per descobrir-les.

Descobreixen i expressen les idees i nocions (de 
vegades intuïtives) que ja tenen, observen, formulen 
preguntes, reben noves informacions i a través 
del diàleg estructuren i ordenen tot el que saben. 
D’aquesta manera van formant i construint els seus 
propis coneixements.

Hi ha viatges meravellosos que ens porten a 
mons desconeguts. Aquest és un d’ells. 
Quan estigueu dins el conte, viatjareu amb 
els silfs i les sílfides, que es transformen en 
gotetes d’aigua i rodolen per dins les coves 
d’una muntanya. 

I en el seu llarg viatge cap a la llum del sol 
i els paisatges de la terra descobriran altres 
éssers de la natura que els ensenyaran 
coses meravelloses.
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Els nens i nenes senten curiositat per 
conèixer l’entorn natural i gaudeixen 
quan estan en contacte directe amb la 
natura.

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.

Un conte per explicar el cicle de 
l’aigua.
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