
LAURA 
ASENSIO
Actriu de teatre, conta contes i
clown



TOT SOBRE LAURA
Actriu amb formació a diferents escoles de teatre

entre elles Estudis de Teatre Berty Tovias tècnica de

Lecoq. Formació de clown amb Eric de Bont, Jango

Edwards, Sergi Estebanell, Pierre Byland 

 Hearts&Minds Pallassos d' Hospital.Pallassa 

d' hospital durant 5 amb Hearts&Minds., Escòcia. 

Instructora de teatre per adults amb diversitat

funcional i clown. Professora de llengua Anglesa  per

a nens i families. Creadora de contes i actriu fent

Tours a Escòcia, Catalunya i Espanya. 

Actriu a la Granja Escola de Barcelona, primera

escola de Catalunya on treballen les competències

emocionals. Amant de la natura, del ball i esperit

viatger, creadora de titelles i objectes de

manipulació, personalitat sociable i de bon humor. 



ELS CONTES 

El conte mostra la sensibilització pel fons submarí i el respecte dels éssers vius que hi viuen, Billy és convertirà en un heroi per tal d'ajudar a alguns éssers en
perill que viuen l’ amenaça d’un monstre de plàstic...
Conte Taller
Taller de consciència ecològica utilitzant la técnica del reciclatge per fer ombres xinesques d'animals, éssers fantàstics, flora del món submarí. Més tard podrem
fer petites narracions en grups  que es mostraran darrera de la pantalla d' ombres per narrar i trobar solucions al problema dels plàstics al fons del mar.

LA GALLEDA DEL BILLY. CATALÀ/ANGLES A PARTIR DE 4 ANYS

L'esquirol està molt trist perquè la seva mare ha mort i ha d'entendre, acceptar i sentir la pèrdua d'un ésser estimat. Un conte que parla de la mort i les fases del dol.
ConteTaller
 Taller per connectar amb el sentiment de dol i pèrdua, de mort i vida. Utilitzarem tècniques d’art i dibuix , la conversació i metàfora del ritme de la natura per entendre
la mort i la continuïtat de la vida i la importància d'acomiadar-nos.

NO ÉS FÀCIL PETIT ESQUIROL. CATALÀ A PARTIR DE 5 ANYS

Jully Papallona és l'aventura d'una noia molt valenta que viurà 1 any en una sequoia perquè no sigui tallada. Un conte inspirador que posa en relleu l'esperit aventurer i
determinat dels nens, l'amor i el respecte pels arbres centenaris i ancestrals.
ConteTaller 
Taller de consciència ecològica utilitzant la tècnica del reciclatge amb material com el paper i el cartró, es realitzaran arbres en 3D.

JULLY PAPALLONA .CATALÀ/ANGLES A PARTIR DE 4 ANYS



ELS CONTES

El  Senyor Raspall és un conte de creació pròpia que ens endinsa al món de Gianni Rodari. Un conte amb joc de paraules, sorpreses , fantasia i creativitat , amb molt d'
humor per entendre i conèixer al Senyor Raspall. Un senyor molt estirat, meticulós i ordenat que un dia tot es capgira i troba el seu veritable tresor... Aquest conte no
només ens apropa al joc i a la gramàtica de Rodari, sinó que ens parla del poder de deixar-se sorprendre i dels canvis, de trobar el nostre nen interior i el nostre
veritable tresor...

EL SENYOR RASPALL. CATALÀ-A PARTIR DE 4 ANYS

Quatre petites històries on s'utilitza el llenguatge i l'articulació de les mans. La narradora introdueix el conte i ens presenta a una nena molt curiosa...La nena curiosa
és el fil conductor de quatre històries. Quatre escenes amb quatre éssers que ella es trobarà pel seu destí.
El conte és narrat amb musicalitat, ritmes, cançons, poesía i sorpreses utilitzant un llenguatge molt senzill i repetitiu.

HANDMADE. ANGLES DE 0 A 3 ANYS

Aquest és un conte narrat en rima i acompanyament musical per endinsar-nos al món de la senzillessa i de la bellesa del joc innocent. Cinc poemes i quatre
personatges el drac, la granota, l'esquirol i la formiga tots ells mestres en l'aprenentatge del drac! Cada poema acompanyat amb una cançó per cantar i
interactuar pares-fills.

AQUEST DRAC ÉS UN CATACRAC. CATALÀ/ANGLES DE 0 A 3 ANYS

Com a metàfora de la pandèmia COVID19 , al bosc també hi ha un ésser invisible que trenca l'harmonia i molts animals han de refugiar-se. La conilleta com tots els
animals i les persones poden descobrir les seves habilitats i convertir-se en superherois en els moments més difícils.

LA CONILLETA ENRIQUETA JA NO TÉ POR. CATALÀ- A PARTIR DE 4 ANYS



ELS CONTES

Sessions mensuals de conta contes en lengua anglesa, narrativa interactiva per estimular l'interès en la lectura i aprenentatge de la llengua anglesa. Les sessions són
de 30-40 minuts en tó divertit i fresc.

** TOTS ELS CONTES OPCIó PRESENCIAL O VIRTUAL

SESSIONS D'ANGLES CRUNCHY WORDS

Un conte sobre la convivència i la tolerància. Els nostres somnis es poden aconseguir però moltes vegades per aconseguir-ho haurem de conviure amb unes altres
persones  diferents, però necessàries pel nostre viatge final!Estrella té un somni... volt viatjar a l' Univers
per ballar, saltar i no caure mai més... Però allà potser hi ha uns altres planetes amb éssers vius que pensen diferent, caminen diferent,
miren diferent... i potser no serà fàcil entendre's... Sigui com sigui els que viatgen a l'arc de Sant Martí aprenen a conviure i respectar-se

VIATGE A L'ARC DE SANT MARTÍ. CATALÀ/ANGLES A PARTIR DE 4 ANYS



GALERIA 
DE FOTOS 
I OPINIONS

""Amb la Jully Butterfly hem creat

consciència pel respecte cap als 

arbres i boscos mentre aprenem

anglés Laura Asensio i la seva 

expressivitat ens ha agradat molt"

DIRECTORA BIBLIOTECA TORDERA

"Ens ho em passat d' alló més bé a l'

hora menuda"

DIRECTORA BIBLIOTECA CAN
BARATAU, TIANA

"M'ha agradat molt la forma

expressiva i articulada d'explicar el

conte. 

Molt original i divertida. Els nens

semblen més motivats i poden 

entendre perfectament encara que

sigui en llengua Anglesa "

DIRECTORA BIBLIOTECA AMETLLA
DEL VALLES



"ELS CONTES PODEN AJUDAR A EDUCAR LA MENT " RODARI


