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Poliglobooks, presentació (català) 
 

Poliglobooks és un projecte creatiu de l’àmbit de la Comunicació Audiovisual que 

consisteix en la creació d’una sèrie d’audiollibres multilingües de contes populars 

infantils de cultures poc internacionalitzades. Aquests estan disponibles a diverses 

plataformes de podcast i a la web del projecte en 5 llengües diferents (català, castellà, 

anglès, alemany i italià), sent una eina educativa per a famílies que eduquen els seus 

fills i filles de manera bilingüe o trilingüe.  

 

El projecte busca impulsar l’ús dels audiollibres en l’educació infantil i en 

l’aprenentatge de llengües estrangeres, popularitzar cultures poc 

internacionalitzades, millorar el desenvolupament cognitiu dels infants i promoure 

valors d’igualtat i multiculturalitat que s’allunyin de prejudicis socials i culturals. Tots 

els elements del projecte són de creació pròpia, tant l'adaptació dels contes com les 

seves traduccions, l'enregistrament de la veu narradora, la música (amb el meu 

violoncel) i la imatge corporativa de la marca.  

 

Paraules clau: educació infantil, audiollibre, narrativa, multilingüe, multicultural 

 

 

Poliglobooks, presentation (English) 
 

Poliglobooks is a creative project developed within the framework of Communications 

that provides a series of multilingual audiobooks for kids about folk tales from different 

non internationalised nationalities and cultures. The audiobooks are available on 

several podcast platforms and on the project’s website in 5 different languages 

(Catalan, Spanish, English, German and Italian) as a pedagogical tool for families 

willing to offer their children a bilingual or even trilingual education. 

 

The purpose of the project is to encourage the use of audiobooks from an early age 

as well as in the study of foreign languages, to popularise non internationalised 

cultures, to improve child cognitive development and to promote equality and 

multicultural values moving away from social and cultural prejudice. All the elements 

included in the audiobooks are self-created, such as the folk tales’ adaptation and their 
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translations, the voice recording, its music (written and played with my own cello) and 

the corporate image. 

 

Key words: early education, audiobook, narrative, multilingual, multicultural 
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1. POLIGLOBOOKS: L’INICI 
 
1.1 Com neix la idea 

 
Sempre m’ha agradat estar en contacte amb infants i crec que hi tinc una connexió 

especial. Podria dir que tinc mà per saber què els passa, què necessiten o com fer-

los riure. Em sembla un món extraordinàriament interessant, perquè és en aquests 

primers anys de vida que es desenvolupen moltíssims trets del caràcter i de la 

personalitat. En la meva opinió, l’adult té la responsabilitat d’educar l’infant amb els 

valors ètics de la multiculturalitat, la igualtat i el respecte entre ètnies perquè, com tots 

sabem, els infants són com esponges: 

 

“Los niños son esponjas que absorben y reproducen los comportamientos de los 

adultos que ven. (...) El niño absorbe todo lo que ve y todo lo que siente y eso no se 

limita a su relación con los profesores, con la familia, sino con todo lo que le rodea. 

(...) El papel del maestro debe de ser de maestro educador, aunque la palabra 

educador es muy amplia” (Herrada Valverde, 2007, p. 315-316). 

 

Per viure més de prop l’aprenentatge en infants, l’any 2019 vaig començar un 

voluntariat amb l’associació wellcome1. Aquesta institució fundada a Alemanya l’any 

2002 ajuda famílies durant el primer any de vida del nadó, oferint-los suport amb la 

seva xarxa de voluntaris, pedagogs, treballadors socials i pediatres. L’objectiu és que 

les famílies se sentin acompanyades per la institució, representada pel voluntari com 

a persona de referència, que dona estabilitat i procura un ambient saludable per a 

l’infant. 

 

La meva feina consisteix en acompanyar la família i fer-me càrrec del nadó quan els 

pares han d’anar al metge, fer un encàrrec o simplement necessiten temps com a 

parella sense haver d’estar pensant en cuidar ningú. A través d’aquesta experiència 

he pogut comprovar que els nadons tendeixen a aprendre per repetició: volen jugar 

amb les mateixes joguines, repeteixen accions com jugar a Cu-cut o ens demanen 

que els llegim el mateix conte centenars de vegades. 

 
1 Més informació sobre l’entitat a https://www.wellcome-online.de 
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Com diu Elena Morán, psicòloga especialitzada en neuro-desenvolupament i mestra 

d’educació infantil, “cuando se da una práctica repetida o entrenamiento, el 

aprendizaje es más duradero y consistente (...) Lo que ocurre a nivel neurológico es 

la creación de múltiples conexiones neuronales que conforman circuitos que solo 

pueden fijarse de forma duradera con la práctica” (Morán, 2020).  

 

De fet, he pogut experimentar aquest tipus d’educació per repetició en la meva pròpia 

pell, i és que aprendre a tocar un instrument musical es basa en aquesta pràctica. Als 

6 anys vaig començar a aprendre música. De seguida vaig trobar l’instrument que 

m’acompanyaria la resta de la meva vida, o almenys fins a dia d’avui: el violoncel. 

Aquesta passió va anar creixent al llarg dels anys i vaig decidir estudiar la carrera 

d’Interpretació musical a Bremen, Alemanya. Actualment visc a Berlín i sóc músic 

professional, tocant amb diferents orquestres i ensembles del país i trepitjant els 

escenaris de tot Europa2. Viure de la música em fa sentir viva, comunicant amb el 

meu violoncel i rebent l’energia del públic. 

 

Durant els primers mesos de la pandèmia de la COVID-19 la meva activitat 

professional es va rebaixar a zero, de manera que vaig tenir temps per dedicar-me a 

altres aficions en què volia aprofundir des de feia temps. Una d’elles és el món de la 

locució i dels audiollibres. Després de fer alguns cursos online de dicció i locució, vaig 

rebre una proposta molt interessant: fer la traducció al català i gravar la versió 

audiollibre d’uns contes infantils escrits originàriament en alemany3. L’experiència em 

va agradar tant que he decidit fer-ne la meva pròpia versió fusionant totes les vessants 

artístiques que m’acompanyen. Així neix la idea Poliglobooks. 

 

 

1.2 Justificació de l’elecció del tema 
 
Poliglobooks és original per la seva característica multilingüe i impulsa l’aprenentatge 

i l’ús de diferents llengües a l’edat infantil (d’entre 4 a 6 anys). Els audiollibres són una 

 
2 Més informació a https://www.elisabetiserte-lopez.com 
3 A l’enllaç https://sefa-bilingual.com/en/index-en.php es troben les versions en català dels tres contes 

enregistrats: Bona nit, petit llop; Els cignes salvatges i El meu somni més bonic 
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nova eina educativa per als pares que eduquen els seus fills de manera multilingüe. 

Aquesta situació és cada vegada més visible en famílies joves, especialment en grans 

ciutats, de manera que el fet que l’infant pugui triar la llengua en què vol escoltar el 

conte i fins i tot escoltar-lo en diferents llengües de forma consecutiva aporta un sentit 

molt pràctic. 

 

La singularitat del projecte també es troba en la difusió de cultures no 

internacionalitzades. La rellevància social rau en l’elecció dels contes populars, tots 

ells coneguts bàsicament als seus països de procedència però no a nivell 

internacional. D’aquesta manera, es dona veu a aquests contes més enllà de les 

fronteres. 

 

D’altra banda, la música dels audiollibres és d’obra pròpia i exclusiva per al projecte. 

He compost melodies adients per al conte en particular i que reforcen el caràcter o 

l’emoció del punt concret en el conte.  

 

Finalment, l’originalitat del to neutral amb què estan escrits els contes promou els 

valors d’igualtat i multiculturalitat que s’allunyen de prejudicis ètnics o religiosos, clixés 

sexistes o qualsevol altre tret tan comú en els contes infantils tradicionals o en les 

creacions de Disney com la Ventafocs, La Bella dorment o La Bella i la Bèstia. Com 

asseguren Elizabeth Bell, Lynda Haas i Laura Sells a la seva obra From Mouse to 

Mermaid: the Politics of Film, Gender and Culture: “Female wickedness (...) is 

rendered as middle-aged beauty at its peak of sexuality and authority. Feminine 

sacrifice and nurturing are drawn in pear-shaped, old women past menopause, spry 

and comical, as the good fairies, godmother and servants in the tales” (Bell, Haas, 

Sells, 1995, p. 108). 

 

 

1.3 Estructura 
 

L’estructura del projecte està marcada per l’elecció de 5 contes infantils de 5 cultures 

de diferents països del món: Catalunya, Nepal, Japó, Perú (la cultura Quechua) i 

Suècia. De cada un d’ells n’he fet una adaptació breu en català, la qual he traduït 

posteriorment a les altres quatre llengües. A més, he compost peces musicals breus 
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adients per cada una de les històries i una peça d’entrada i sortida comú en tots els 

audiollibres, i a continuació he escrit un guió literari i un guió tècnic. 

 

A partir d’aquí comença la fase de producció, en què he enregistrat la veu de la 

narradora, les peces musicals amb el meu violoncel i he fet l’edició de cada un dels 

contes obtenint com a resultat una peça d’àudio d’uns 5 minuts de durada, 

respectivament. 

 

Per acabar, he creat i dissenyat una marca, una pàgina web on estan tots els 

continguts disponibles, he distribuït els audiollibres en tres plataformes diferents de 

podcast i he ideat i planificat una estratègia de difusió basada en les xarxes socials 

però també altres tipus de publicitat més convencionals. 

 

Tot i que idealment el projecte original està format per 5 contes, cada un d’ells en 5 

llengües (25 peces en total), en la fase de producció m’he centrat en un únic conte 

pilot que presento en forma de 5 peces d’àudio. La resta de contes podrien ser 

enregistrats en el futur. 

 

 

1.4 Objectius 
 

• Objectiu general: impulsar l’ús i l’aprenentatge de la llengua catalana i les 

llengües estrangeres en l’educació infantil (entre 4 i 6 anys) 

  

• Objectius específics:  

1. adaptar els audiollibres a l’edat dels oients perquè siguin un estímul educatiu 

que ajudi a desenvolupar la seva imaginació i creativitat 

2. promoure els valors ètics de multiculturalitat, igualtat i respecte entre ètnies 

3. ajudar tant pares, mares i mestres com els infants a crear un entorn multilingüe 

4. potenciar els vincles afectius a la família 
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2. CONTEXT DELS AUDIOLLIBRES INFANTILS 
 

2.1 Societat multicultural  
 
És inequívoc que la societat actual és àmpliament multicultural. Un dels detonants es 

va començar a donar a principis del segle XXI amb el desenvolupament dels 

anomenats macroestats, agrupacions formades per diversos països (la Unió Europa, 

MERCOSUR, Nord-Amèrica, etc.), amb què les fronteres s’han difuminat a nivell 

econòmic i polític. A banda d’això, a partir del creixement dels moviments migratoris 

s’ha produït una homogeneïtzació dels estils de vida, els costums, les normes de 

comportament i els estereotips. Tot això ha desenvolupat un sentiment en els 

ciutadans de pertinència a estructures més àmplies que la pròpia nacionalitat: són 

ciutadans d’una societat global (Gómez Bahillo, 2012). 

 

Com assegura Lluch al seu article Societat i multiculturalitat. Una perspectiva 

educativa (Lluch, 2003), “reconèixer la diversitat i reconèixer-se com a part d’ella són 

requisits necessaris però no suficients per a moure a una actitud positiva cap a la 

diversitat sociocultural. Ens cal construir aquesta percepció, ens cal educar per a una 

visió social positiva de la composició plural de la nostra societat. Una apreciació que 

faça de la diversitat, més que un fet inevitable, una realitat desitjable”.  

 

Algunes de les eines de l’educació multicultural són, segons Lluch, organitzar 

experiències de socialització basades en valors d’igualtat, reciprocitat, cooperació i 

integració; utilitzar la diversitat cultural com a instrument d’aprenentatge social i dotar 

els alumnes d’eines d’anàlisi, valoració i crítica de la cultura.  

 

 
2.2 Educació multilingüe en infants 
 
En certs països els infants són obligats a aprendre una llengua imposada, 

concretament els provinents de famílies de minories indígenes o cultures 

amenaçades. Això és degut a la poca oferta d’alternatives a l’educació formal, en què 

no s’ensenyen les llengües maternes minoritàries i aquestes s’acaben perdent. A 

més, l’assimilació forçosa d’una llengua externa pot arribar a causar danys mentals, 
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tal i com va demostrar Williams en els seus dos estudis en què van participar més de 

1.500 infants d’entre 6 i 11 anys a Zàmbia i Malawi (Williams, 1998). A Zàmbia 

l’educació era exclusivament en anglès des del primer curs (l’anomenada educació 

per immersió), mentre que a Malawi es feia l’educació en les llengües maternes durant 

4 anys i l’anglès s’estudiava com una assignatura més, i a partir del cinquè any 

l’anglès passava a fer-se servir en l’educació general. Tot i la diferència en el sistema 

d’educació, els alumnes de Malawi van treure més bones qualificacions en els 

exàmens d’anglès, van demostrar menys desigualtats entre els alumnes de 

procedència urbana i rural (a nivell sociopolític) i entre sexes (igualtat de gènere), de 

manera que es comprova que l’educació en anglès no suposa una millora en cap 

d’aquests aspectes. A més, els alumnes de Zàmbia van demostrar una competència 

lectora molt baixa. 

 

La conclusió a la qual va arribar Williams és que la política d’imposar l’anglès en 

l’educació en aquests països pot “atrofiar enlloc de promoure el creixement acadèmic 

i cognitiu” (Williams, 1998, p. 63-64). I això, sens dubte, és un argument clar a favor 

de la riquesa que suposa l’educació multilingüe.  

 

Si mirem la situació migratòria interna a Europa, en les últimes dècades s’han 

establert noves corrents i els motius de les tendències migratòries han canviat, com 

ara els estudis, la vida laboral o altres formes d’autorealització personal. Però més 

recentment, l’anomenada love migration s’ha convertit en una constant, en què els 

emigrants declaren que es mouen per amor, per anar a viure amb les seves parelles 

(d’una altra nacionalitat) a un altre país (Santacreu Fernández et al., 2009), formant 

així les unions bi-nacionals (Gaspar, 2012). 

 
Aquestes unions estan predestinades a enfrontar-se amb el debat cultural: en quina 

llengua han de ser educats els fills? Al país de residència hi haurà una escola que 

ensenyi en la llengua materna de l’infant o aquest estarà destinat a parlar-la només a 

casa i haurà de créixer amb la llengua del país com a llengua vehicular? La solució 

de gran tendència per a aquestes famílies és que els progenitors es posin d’acord en 

una llengua (normalment la del país de residència), en la qual es comunicaran amb 

l’infant quan estiguin plegats, i en paral·lel cadascun d’ells parli amb l’infant la llengua 

del seu país de procedència per facilitar l’aprenentatge des de petits. La idea és 
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aconseguir una convivència respectuosa entre les diferents llengües que es parlin a 

la família.  

 

La tasca de l’educador, segons Fritzler, no és parlar la llengua vehicular o obligar 

l’infant a parlar la llengua pròpia, sinó construir estratègies que l’ajudin a desenvolupar 

totes dues de la millor manera. Tanmateix, és important reconèixer les limitacions com 

a mare/pare per resoldre certes qüestions lingüístiques i acceptar el temps de 

maduració que necessita cada infant (Fritzler, 2021).   

 

Algunes de les propostes de Fritzler per facilitar l’educació multilingüe són establir 

espais concrets en què sempre es parla la llengua materna, no corregir els infants 

quan s’equivoquen o barregen llengües, llegir contes, utilitzar jocs o cançons en la 

llengua minoritària, promoure les visites a la família en el país de procedència, buscar 

jocs didàctics que ajudin a desenvolupar la llengua... i, per descomptat, els 

audiollibres. 

 

 
2.3 Audiollibres en l’educació infantil 
 
En l’etapa de l’educació infantil es desenvolupa sobretot la comprensió oral, ja que 

les nenes i nens d’aquesta edat encara no saben llegir ni escriure. Eines com vídeos, 

cançons o audiollibres són idònies per potenciar aquest creixement cognitiu d’una 

manera amena i dinàmica adequada a la seva edat. 

 

Els audiollibres suposen un estímul per als infants, ja que no només poden ser útils 

en l’aprenentatge de llengües, sinó que també ajuden a desenvolupar la seva 

imaginació i creativitat. Escoltar un audiollibre es pot convertir en una activitat en 

família que potenciï també els vincles afectius entre els progenitors i l’infant. A més, 

són una eina inclusiva, adaptada també a infants amb discapacitats i/o necessitats 

educatives. 

 

La seva temàtica és molt extensa, tant de contes de ficció (amb monstres, fades i 

animals que parlen) com de contes basats en la realitat que tracten valors ètics.  
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Especialment amb el creixement de les TIC, l’ús dels audiollibres en educació és una 

pràctica que ha augmentat significativament. Però aquest creixement no només és 

visible en educació, sinó que des del llançament l’any 2020 d’Audible a Espanya (el 

servei d’audiollibres i podcast d’Amazon), el seu director executiu a Europa, Nils 

Rauterberg, assegura que “les estadístiques diuen que hi ha un alt nivell d’ús dels 

audiollibres, que s’ha disparat l’interès i que hi ha una mena de revolució de l’escolta 

al país” (Juanico, 2020).  

 

 

2.4 Millores cognitives mitjançant l’ús d’audiollibres 
 
La National Literacy Trust, una organització benèfica del Regne Unit, ha realitzat 

diversos estudis sobre els audiollibres i com aquests ajuden a desenvolupar habilitats 

cognitives en els infants tals com la concentració, la comprensió i el vocabulari. 

Aquests no són només oracions senzilles enllaçades entre elles de forma monòtona, 

sinó que són rics en descripcions amb què les nenes i nens poden fer volar la seva 

imaginació endinsant-se en la història, a vegades també amb el suport de les 

il·lustracions.  

 

Les millores cognitives amb l’ús d’audiollibres en l’educació infantil es mostren en 

diversos aspectes, però les més destacades són: 

• comprensió auditiva 

• pronunciació 

• fluïdesa de l’idioma 

• creativitat 

• concentració 

• imaginació 

 

A més, els experts asseguren que, especialment en l’edat en què es comença a llegir 

(5 – 6 anys), els audiollibres són un recurs interessant per adquirir nou vocabulari i 

familiaritzar-se amb el llenguatge escrit, el qual és diferent que el llenguatge parlat. 
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2.5 Audiollibres en l’aprenentatge de llengües estrangeres 
 
Un dels aspectes més importants en l’aprenentatge d’una nova llengua és la 

pronúncia, de manera que entrar en contacte amb una llengua pel mitjà oral és la 

millor opció per començar a familiaritzar-se amb tots aquells sons que són divergents 

o inexistents en la pròpia llengua materna. És per això que, com tots els nascuts a la 

dècada dels 80 i 90 recordarem, el llibre d’anglès de l’escola (o de qualsevol altra 

llengua estrangera) sempre anava acompanyat d’un CD amb el qual es podien 

escoltar converses i exercicis narrats per anglesos nadius.  

 

Més de trenta anys després la tecnologia ha evolucionat i han aparegut incomptables 

plataformes amb les quals podem accedir a continguts sonors com audiollibres o 

podcasts per aprendre qualsevol idioma4.  

 

Com a cas concret, i tot i que no està dirigit a infants, vull fer referència al podcast 

Piccolo mondo italiano, especialitzat en l’aprenentatge de la llengua italiana però per 

a adults. La idea de l’autora italiana és expandir la cultura, la història, la literatura i 

altres curiositats del seu país mitjançant episodis d’entre 15 i 20 minuts. Temes com 

receptes tradicionals, autors, pintors i festivitats nacionals són tractats amb lleugeresa 

i sempre fent ús d’un llenguatge clar i entenedor per aquells que no dominen l’italià a 

la perfecció. És una manera dinàmica i entretinguda d’oferir continguts educatius i 

interessants alhora. A més, la transcripció del podcast està disponible per a tots els 

oients a la pàgina web, ja que pot servir de suport per a l’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Algunes de les més rellevants són Audible, iVoox, Google Podcast, iTunes, MixCloud, Buzzsprout, 

Transistor, Spotify, Captivate, Resonate, entre d’altres 
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3. MEMÒRIA DE PRODUCCIÓ 
 
3.1  Fitxa tècnica (projecte pilot) 
 

Títol: Les estàtues amb barret de palla 

Direcció: Elisabet Iserte López 

País de producció: Alemanya - Catalunya 

Any: 2022 

Duració: 4-5 minuts  

Nombre d’episodis: 5 contes 

Idiomes: català, castellà, anglès, alemany i italià 

Gènere: narrativa infantil multilingüe 

Productora: Elisabet Iserte López 

Plataforma de distribució: lloc web de Poliglobooks, plataformes d’audiollibres com 

Audible, iVoox o Google Podcast 

Guió: Elisabet Iserte López 

Equip: Elisabet Iserte López (veu narradora, música i distribució), Philippe Creytens i 

Emanuel Sequeira (tècnics de so) 

Tag-line: La generositat és un valor impagable  

Storyline conte 1: una parella d’avis viu de manera senzilla en mig de la muntanya. 

Per celebrar Cap d’Any l’home decideix anar a vendre barrets de palla a la ciutat, però 

no té sort. Tornant cap a casa, enmig d’una nevada, l’home es troba sis estàtues de 

Jizō amb els cap coberts de neu i els posa un barret a cadascuna per protegir-les de 

la neu. L’endemà les estàtues recompensen la generositat de l’home amb grans 

cistelles d’aliments. 

Públic objectiu: infants de 4 a 6 anys 

 
 
3.2  Referents 
 
Una referència clau per aquest projecte és la plataforma Blinkist5, amb què els usuaris 

tenen accés a audiollibres en versió abreujada, en què cada llibre o peça d’àudio té 

 
5 L’app https://www.blinkist.com compta amb més de 20 milions d’usuaris actualment 
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una durada d’entre 8 i 10 minuts i és un resum de llibres actuals de centenars de 

pàgines. La majoria de llibres són de temàtica no-ficció com política, ciències, 

sociologia o psicologia. En un estudi realitzat entre els usuaris de l’app s’ha establert 

que el 95% llegeixen més llibres ara que abans i que el 87% han fet canvis en positiu 

en les seves vides gràcies a aquests audiollibres. 

 

Al llarg de la meva carrera com a músic he viscut diverses experiències 

pedagògiques, oferint concerts en escoles de primària, classes i tallers per a nens 

amb discapacitats o necessitats educatives específiques, concerts participatius, etc. 

Veure la reacció de totes aquestes nenes i nens en experimentar un instrument clàssic 

de tan a prop per primera vegada em va marcar molt, i em va fer adonar-me que no 

tots tenim accés a la cultura. El fet de mostrar-los el meu violoncel i aconseguir arribar 

a despertar el seu interès és màgic. Nombroses vegades alguns dels nens han vingut 

a veure’m després del taller dient-me que ells també volen aprendre a tocar el 

violoncel. Amb Poliglobooks vull que la música clàssica estigui integrada en la vida 

d’aquests infants, que sentiran un violoncel cada dia abans d’anar a dormir. 

 

Tanmateix, soc oient del podcast Entiende tu mente, amb què he après molt sobre 

temes com la salut mental i l’autoconeixement. Aquest és el podcast en castellà més 

escoltat a nivell mundial sobre benestar i psicologia. En cada un dels més de 210 

episodis es tracta una temàtica diferent: por, ansietat, relacions tòxiques, 

inseguretats, etc. En la meva opinió, el seu èxit és degut al tractament dels continguts 

però també a la professionalitat i qualitat dels locutors i a la manera dinàmica 

d’estructurar les peces d’àudio amb música i altres elements sonors. 

 

Per últim, un dels podcasts amb què he trobat la inspiració és el ja esmentat Piccolo 

mondo italiano. Creat el 2017 per Linda Riolo, llicenciada en Literatura italiana i 

Literatura i Cinema, el podcast neix amb la idea d’expandir la cultura, història, 

literatura i altres curiositats italianes entre els qui volen aprendre italià. En poc temps 

l’autora ha format una gran xarxa on els usuaris poden entrar en contacte entre sí, 

llegir i escoltar continguts i compartir opinions. 
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3.3  Estudi de mercat: competència 
 
L’oferta d’audiollibres de narrativa infantil multilingüe és bastant àmplia, però els títols 

que m’agradaria destacar són els següents: 

 

1. Learn German for kids  

Autor: Mayer 

Any: 2020 

Editorial: Pro Language learning 

Disponible a Audible6. 

Característiques: seguit d’històries de la cultura alemanya narrades per parlants 

natius i dirigides a nens i nenes. Al final de cada capítol hi ha un llistat amb vocabulari 

per ajudar a entendre la història. L’audiollibre va acompanyat d’un arxiu pdf amb el 

text en alemany i en anglès com a suport pedagògic. 

 

2. Kid’s fun learning Chinese Language 

Autors: He, Hughes, Valentino 

Any: 2010 

Editorial: Fun Learning Chinese Language 

Disponible a Amazon7. 

Característiques: material didàctic per ensenyar xinès mandarí a nens i nenes, basat 

en històries narrades per animals i alternades amb cançons tant en mandarí com en 

anglès. 

 

3. ELIX Kids Podcast 

Autors: ELIX Center  

Any: 2020 

Editorial: ELIX 

 
6 (Mayer, 2020). Més informació a https://www.audible.de/pd/Learn-German-for-Kids-

Hoerbuch/B08P2BM449?action_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp&shareTest=Tes

tShare  
7 (He, Hughes, Valentino, 2010). Més informació a 

https://www.amazon.com/dp/B003JMFB28?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_PN2BXWWQK1WF6R26CP9X  
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Disponible al web de l’associació8. 

Característiques: fundada l’any 1987, la fundació ELIX reuneix voluntaris de Grècia i 

tot el món per dur a terme projectes educatius, culturals i socials. La creació d’aquest 

podcast per estudiants de grec és recent i inclou diàlegs, exercicis, contes populars, 

música i jocs educatius diversos per fer de l’aprenentatge d’aquesta llengua tota una 

experiència.  

 

4. Akeeko – Yoruba for kids (2021) 

Autora: Ashiyanbi 

Any: 2021 

Editorial: Akeeko 

Disponible a Spotify9 i Amazon. 

Característiques: l’autora és una mare de cultura Yoruba vivint en la diàspora, 

Temilade Ashiyanbi, qui busca donar a conèixer la seva llengua materna de manera 

fàcil i divertida. Els audiollibres van acompanyats de llibres i quaderns amb 

il·lustracions fetes per Temitope Rotimi. 

 

5. Mother Tongue with Sirine  

Autora: Demachkie 

Any: 2019 

Editorial: Kinderling Kids Radio (emissora de ràdio d’Austràlia) 

Disponible al web de l’emissora10. 

Característiques: aquest podcast explora 10 llengües i cultures diferents a través 

d’activitats divertides però amb una vessant molt pedagògica i valors com la 

multiculturalitat i la lluita contra el racisme. L’autora dedica cada episodi a una cultura 

diferent i va començar el projecte inspirada per la seva filla de 4 anys, que ha après 

diverses llengües sobretot a partir de cançons de diferents països.  

 
8 (ELIX, 2020). Més informació a https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-

kids-distant-learning  
9 (Ashiyanbi, 2021). Més informació a 

https://open.spotify.com/episode/5rgNaVrqcEH9GFCQCwF962?si=dyWQ8JK0TgOn7QmHh6JZFw  
10 (Demachkie, 2019). Més informació a https://www.kinderlingkids.com/shows/mother-tongue/  
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Kinderling Kids Radio va ser fundada per un grup de mares i pares i ofereix programes 

i música dirigits a infants de 0 a 7 anys i famílies.  

 

6. Cuentos for kiddos! – A bilingual storytelling podcast 

Autor: Sato 

Any: 2020 

Editorial: independent 

Disponible a Spotify11. 

Característiques: aquest podcast en anglès i castellà comparteix diversos contes 

infantils de diferents autors i alterna, segons l’episodi, les dues llengües. Els contes 

estan dirigits a nens i nenes de fins a 6 anys. 

 

7. Sefa Bilingual 

Autor: Renz, Brinkmann 

Any: 2014 

Editorial: Bödeker, Sefa Bilingual 

Disponible al web de l’editorial12. 

Característiques: ofereix llibres infantils bilingües en més de 60 idiomes diferents, tant 

en versió paper, com en versió audiollibre narrada per veus autòctones. La idea va 

néixer amb l’objectiu d’ajudar a superar les diferències d’idioma amb què es creuen 

cada vegada més i més famílies del món globalitzat, demostrant que les diferències 

culturals poden ser un repte però també una oportunitat. En aquest sentit, els contes 

es poden descarregar per internet de manera gratuïta seleccionant les dues llengües 

desitjades13. 

 
 
 
 

 
11 (Sato, 2020). Més informació a 

https://open.spotify.com/show/6768WUTMwcojRHHeymwC4w?si=6f0166bb35294e23  
12 (Renz, Brinkmann, 2014). Més informació a https://www.bilingual-childrens-books.com/en/index-

en.php 
13 Veieu l’annex 7.4 
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3.4 Anàlisi DAFO 
 

• Debilitats: només disponible en 5 idiomes, edat pel públic objectiu molt 

concreta, el format audiovisual és més atractiu pels nens i nenes que els 

audiollibres, continguts només disponibles a internet.  

• Amenaces: competència d’audiollibres amb contes més coneguts, continguts 

audiovisuals més complets, altres audiollibres infantils, falta de visibilitat sent 

una marca nova.  

• Fortaleses: contes breus i adaptats a l’edat del públic objectiu, 5 de les llengües 

més parlades a tot el món, contes de cultures per descobrir, facilitat de 

descàrrega online, opció de descarregar la transcripció com a eina de suport. 

• Oportunitats: ampliació del projecte amb més contes, idiomes o grups d’edat 

diversificats; poca competència d’aquest gènere en el mercat, projecte 

autosuficient no-depenent d’altres serveis (text i música de creació pròpia). 
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4. PROJECTE PILOT: Les estàtues amb barret de palla 
 

4.1 Les estàtues amb barret de palla, adaptació pròpia en català 
 

Hi havia una vegada una parella d’avis que vivien en un poblet petit 

en mig de la muntanya. Eren bastant pobres i per sobreviure es 

dedicaven a fer barrets de palla a mà que després venien a la ciutat i 

menjaven de les quatre hortalisses que conreaven al seu hort. Tenien 

una vida senzilla però eren feliços. 

 

Va arribar, però, l’últim dia de l’any i no tenien amb què celebrar-lo. 

Així és com l’avi va decidir anar a la ciutat a vendre els sis barrets que 

havia fet aquella setmana, per així poder comprar alguna cosa 

especial per menjar la nit Cap d’Any. 

  

Era ple hivern i va començar a nevar i a fer un vent espantós. L’avi va 

aconseguir arribar a la ciutat però, un cop allà, va veure que ningú li 

feia cas. Tothom estava massa enfeinat fent compres d’última hora i 

corrent amunt i avall i ni es paraven a mirar-se els senzills barrets de 

palla. 

 

Després de moltes hores i sense haver venut cap barret va decidir 

tornar cap a casa. Estava nevant més fort i volia arribar a temps per 

passar la nit de Cap d’Any amb la seva dona. 

 

A mig camí es va trobar amb sis estàtues de Jizō que tenien els caps 

coberts de neu. Quin greu, va pensar. No les podia deixar així i va 

decidir posar a cada una de les estàtues un dels sis barrets que no 

havia pogut vendre. No era gran cosa, però esperava així poder 

protegir-les del mal temps. Es va acomiadar d’elles amablement i va 

seguir el seu camí cap a casa, obrint-se pas entre la neu.  

 

Després de molt caminar va arribar a casa i va explicar a la dona el 

que havia passat amb els barrets. Ella no es va enfadar sinó que, 
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somrient, li va dir que havia fet el correcte i que estava molt orgullosa 

d’ell. 

 

Malauradament, van haver de menjar una sopa de verdures com cada 

nit, enlloc d’un sopar especial, i se’n van anar a dormir al seu humil 

llit. Mentre dormien, de sobte, van sentir unes petjades a la neu que 

s’apropaven a la casa i la veu d’algú preguntant quina era la casa de 

l’home dels barrets de palla... Molt espantats, van anar cap a la porta 

i van obrir-la poc a poc per veure qui venia. Als seus peus, davant de 

la casa, van trobar grans cistelles plenes d’arròs, verdures, peix, 

cereals i altres aliments. No podien ni imaginar d’on sortia tot allò fins 

que, en l’horitzó, van veure les siluetes de les estàtues amb els 

barrets de palla. 

 

I així és com la parella d’avis va entendre que les estàtues només 

volien tornar el favor a l’avi, que havia estat tan generós amb elles 

regalant-los els seus barrets per protegir-les de la neu mentre els 

demés ni s’havien adonat que eren allà. 

 

I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest barret de palla ja s’ha fos. 

 
 
4.2  Guió literari 
 

NARRADORA: Les estàtues amb barret de palla 

(sintonia entrada) 

(f/out sintonia entrada) 

NARRADORA: Hi havia una vegada una parella d’avis que vivien en un poblet 

petit en mig de la muntanya.  

(fx so d’ocells i muntanya) 
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NARRADORA: Eren bastant pobres (to trist) i per sobreviure es dedicaven a 

fer barrets de palla a mà que després venien a la ciutat i menjaven de les 

quatre hortalisses que conreaven al seu hort.  

(f/e ocells i muntanya / so conreant l’hort) 

NARRADORA: Tenien una vida senzilla però eren feliços (optimista). 

(f-out so conreant l’hort) 

NARRADORA: Va arribar, però, l’últim dia de l’any i no tenien amb què 

celebrar-lo (to trist). 

(f-in música acompanyant) 

NARRADORA: Així és com l’avi va decidir anar a la ciutat a vendre els sis 

barrets que havia fet aquella setmana, per així poder comprar alguna cosa 

especial per menjar la nit Cap d’Any. 

(f/e música acompanyant / campaneta) 

NARRADORA: Era ple hivern i va començar a nevar i a fer un vent espantós 

(to dramàtic).  

(fx vent) 

NARRADORA: L’avi va aconseguir arribar a la ciutat però, un cop allà, va 

veure que ningú li feia cas.  

(f/e vent / ambient gent ciutat)  

NARRADORA: (pessimista) Tothom estava massa enfeinat fent compres 

d’última hora i corrent amunt i avall i ni es paraven a mirar-se els senzills 

barrets de palla. 

(f-out ambient gent ciutat) 

NARRADORA: Després de moltes hores i sense haver venut cap barret va 

decidir tornar cap a casa.  
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(f-in vent i tempesta)  

NARRADORA: Estava nevant més fort i volia arribar a temps per passar la nit 

de Cap d’Any amb la seva dona (to decidit). 

(f/e vent i tempesta / campaneta) 

(f-in música acompanyant) 

NARRADORA: A mig camí es va trobar amb sis estàtues de Jizō que tenien 

els caps coberts de neu. Quin greu, va pensar. No les podia deixar així i va 

decidir posar a cada una de les estàtues un dels sis barrets que no havia 

pogut vendre. No era gran cosa (llàstima), però esperava així poder protegir-

les del mal temps.  

(f-out música acompanyant) 

NARRADORA: Es va acomiadar d’elles amablement i va seguir el seu camí 

cap a casa, obrint-se pas entre la neu (transcendental).  

(f/e passos a la neu / campaneta) 

NARRADORA: Després de molt caminar va arribar a casa i va explicar a la 

dona el que havia passat amb els barrets. Ella no es va enfadar sinó que, 

somrient, li va dir que havia fet el correcte i que estava molt orgullosa d’ell 

(satisfacció). 

(f-in música trista) 

NARRADORA: Malauradament, van haver de menjar una sopa de verdures 

com cada nit, enlloc d’un sopar especial, i se’n van anar a dormir al seu humil 

llit.  

(f/e música trista / campaneta) 

NARRADORA: (intrigant) Mentre dormien, de sobte, van sentir unes petjades 

a la neu que s’apropaven a la casa  
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(fx passos a la neu) 

NARRADORA: ... i la veu d’algú preguntant quina era la casa de l’home dels 

barrets de palla...  

(f/e passos a la neu / música intrigant)  

NARRADORA: Molt espantats, van anar cap a la porta i van obrir-la poc a poc 

per veure qui venia (curiositat). 

(fx soroll porta) 

NARRADORA: (sorpresa) Als seus peus, davant de la casa,  

(f-out música intrigant) 

NARRADORA: van trobar grans cistelles plenes d’arròs, verdures, peix, 

cereals i altres aliments. No podien ni imaginar d’on sortia tot allò fins que, en 

l’horitzó, van veure les siluetes de les estàtues amb els barrets de palla 

(satisfacció). 

(fx campaneta) 

(f-in música acompanyant) 

NARRADORA: I així és com la parella d’avis va entendre que les estàtues 

només volien tornar el favor a l’avi, que havia estat tan generós amb elles 

regalant-los els seus barrets per protegir-les de la neu mentre els demés ni 

s’havien adonat que eren allà. 

(f-out música acompanyant) 

NARRADORA: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest barret de palla ja 

s’ha fos (conclusiu). 

(sintonia de sortida) 
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4.3 Guió tècnic 
 

CONTROL MICRO: narradora 
PP 2P 

  NARRADORA: Les estàtues amb barret 
de palla 

MÚS sintonia 
d’entrada 

  

 F-out sintonia 
d’entrada 

 

  Hi havia una vegada una parella d’avis 
que vivien en un poblet petit en mig de la 
muntanya.  

FX so 
d’ocells 

  

  Eren bastant pobres (to trist) i per 
sobreviure es dedicaven a fer barrets de 
palla a mà que després venien a la ciutat 
i menjaven de les quatre hortalisses que 
conreaven al seu hort.  

FX so conreant F/E ocells / so 
conreant 

 

  Tenien una vida senzilla però eren feliços 
(optimista). 

 F-out so conreant  
  Va arribar, però, l’últim dia de l’any i no 

tenien amb què celebrar-lo (to trist). 
MÚS F-in 
acompayant 

  

  Així és com l’avi va decidir anar a la ciutat 
a vendre els sis barrets que havia fet 
aquella setmana, per així poder comprar 
alguna cosa especial per menjar la nit 
Cap d’Any. 

 F/E MÚS 
acompanyant / 
campaneta 

 

FX vent   
  Era ple hivern i va començar a nevar i a 

fer un vent espantós (to dramàtic). 
 F/E vent / ambient 

ciutat 
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  L’avi va aconseguir arribar a la ciutat 
però, un cop allà, va veure que ningú li 
feia cas.  
(pessimista) Tothom estava massa 
enfeinat fent compres d’última hora i 
corrent amunt i avall i ni es paraven a 
mirar-se els senzills barrets de palla. 

 F-out ambient ciutat  
  Després de moltes hores i sense haver 

venut cap barret va decidir tornar cap a 
casa. 

 FX vent i tempesta  
  Estava nevant més fort i volia arribar a 

temps per passar la nit de Cap d’Any 
amb la seva dona (to decidit). 

 F/E vent / 
campaneta 

 

MÚS F-in 
acompanyant 

  

  A mig camí es va trobar amb sis 
estàtutes de Jizō que tenien els caps 
coberts de neu. Quin greu, va pensar. No 
les podia deixar així i va decidir posar a 
cada una de les estàtues un dels sis 
barrets que no havia pogut vendre. No 
era gran cosa (llàstima), però esperava 
així poder protegir-les del mal temps. 

 MÚS F-out 
acompanyant 

 

  Es va acomiadar d’elles amablement i va 
seguir el seu camí cap a casa, obrint-se 
pas entre la neu (transcendental). 

 F/E passos a la neu 
/ campaneta 

 

  Després de molt caminar va arribar a 
casa i va explicar a la dona el que havia 
passat amb els barrets. Ella no es va 
enfadar sinó que, somrient, li va dir que 
havia fet el correcte i que estava molt 
orgullosa d’ell (satisfacció). 

MÚS F-in trista   
  Malauradament, van haver de menjar 

una sopa de verdures com cada nit, 
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enlloc d’un sopar especial, i se’n van 
anar a dormir al seu humil llit. 

F/E MÚS trista / 
campaneta 

  

  (intrigant) Mentre dormien, de sobte, van 
sentir unes petjades a la neu que 
s’apropaven a la casa 

 FX passos a la neu  
  ... i la veu d’algú preguntant quina era la 

casa de l’home dels barrets de palla... 
 F/E passos a la neu 

/ MÚS intrigant 
 

  Molt espantats, van anar cap a la porta i 
van obrir-la poc a poc per veure qui venia 
(curiositat). 

FX soroll porta    
  (sorpresa) Als seus peus, davant de la 

casa, 
 F-out MÚS intrigant  
  van trobar grans cistelles plenes d’arròs, 

verdures, peix, cereals i altres aliments. 
No podien ni imaginar d’on sortia tot allò 
fins que, en l’horitzó, van veure les 
siluetes de les estàtues amb els barrets 
de palla (satisfacció). 

FX campaneta   
MÚS F-in 
acompanyant 

  

  I així és com la parella d’avis va entendre 
que les estàtues només volien tornar el 
favor a l’avi, que havia estat tan generós 
amb elles regalant-los els seus barrets 
per protegir-les de la neu mentre els 
demés ni s’havien adonat que eren allà. 

 F-out MÚS 
acompanyant 

 

  I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest 
barret de palla ja s’ha fos (conclusiu). 

MÚS sintonia 
sortida 
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4.4  Sintonies, separadors i altres sons 
 

La sintonia d’entrada té una durada de 36 segons i és una composició pròpia per a 

violoncel que està integrada per una melodia principal, una segona veu melòdica i un 

acompanyament de pizzicato (polsant la corda). Té un caràcter alegre i tendre, 

reforçat per la tonalitat de Sol Major.  

 

Al llarg de l’episodi apareixen diverses melodies musicals a 2P i 3P (segon i tercer 

pla), que reforcen l’emoció a cada moment:  

- minut 1:10. Melodia trista per mostrar la pobresa i misèria dels protagonistes 

que es transforma en optimista quan l’home pren la decisió d’anar a vendre 

barrets a la ciutat.  

- minut 2:11. Una melodia desperta i intrigant feta amb pizzicato (polsant la 

corda) quan l’home es troba de sorpresa les estàtues i els posa els sis barrets. 

- minut 3:05. Breu melodia de notes llargues i greus acompanyant la tristesa amb 

què la parella se’n va a dormir sense celebrar Cap d’Any. 

- minut 3:28. Petit acompanyament utilitzant l’efecte tremolo amb l’arc del 

violoncel per expressar intriga i temor quan senten les petjades a la neu. 

- minut 4:04. Fragment musical de caràcter tranquil i amable, acompanyant la 

resolució de la història. 

 

La sintonia de sortida té una durada de 18 segons i té correspondència amb la segona 

frase de la sintonia d’entrada. 

 

Al llarg de l’audiollibre apareix una petita campaneta (5 vegades en total) que té funció 

de separador i estructura la història, separant una escena de l’altra o marcant un canvi 

de direcció en la història. 

 

Finalment, per buscar una major riquesa sonora en el conte, he extret efectes sonors 

de bancs de sons d’internet que he posicionat a 2P i 3P com ara sons d’ocells a la 

muntanya, passos a la neu, el vent bufant fort, la porta obrint-se, etc. El conte, però, 

té un estil clar en què la paraula és sempre la protagonista i ocupa el primer pla. Tots 

els efectes sonors enriqueixen el text i donen una imatge molt més clara i didàctica 

d’allò que passa a la història, creant una peça basada en la narració contínua i càlida 
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d’un conte, gairebé com l’explicaria una mare als seus fills, amb una bona ambientació 

sonora i musical però sense que sigui una peça efectista.  

 
 
4.5  Enregistrament i edició  
 

L’enregistrament de les veus i peces musicals s’ha dut a terme en un petit estudi de 

gravació amb un micròfon Rode NT2-A especialment adient per a veu, amb una 

pantalla de difusió i absorció del so i un interface d’àudio Scarlett 2i2 de tercera 

generació. El software de gravació, edició i mescla per tot el projecte és Audacity. 

 

El primer pas és l’enregistrament de la veu narradora. S’ha de trobar el tempo de 

lectura adequat, una pronunciació clara però no forçada, un to suau però expressiu 

dirigit a l’edat del públic objectiu i la distància i posició adequades respecte el 

micròfon. A l’hora d’editar les veus s’ha de tenir en compte el timing entre frases, 

procurar de netejar les respiracions massa fortes o fora de lloc, eliminar sons de la 

llengua o els llavis que destorben la narració i minimitzar les consonants fortes que 

sobresurtin de l’espectre general de l’ona sonora (com les S, les T o d’altres). 

 

Per enregistrar la música s’ha de trobar la posició correcta del micròfon, corregir 

alguns paràmetres del software per captar el so del violoncel de la manera més natural 

i neta possible i generalment tocar les peces nombroses vegades per, a l’hora d’editar 

i mesclar, tenir diverses opcions d’entre les quals triar la millor versió. Donat que la 

sintonia d’entrada i sortida està formada per tres veus diferents cal establir un tempo 

únic i quadrar tots els elements perquè sonin sincrònicament, tot i que hagin sigut 

interpretats en moments diferents per la mateixa persona. A més, és important 

mantenir un arc únic en el fraseig musical que doni un sentit a cada peça. 

 

En l’edició i mescla de veus, música i efectes sonors sempre s’ha de tenir present 

l’estil del conte i la jerarquia dels elements, mantenint la veu en PP, jugant amb la 

resta d’elements en 2P i 3P de manera orgànica amb l’ús de fade-in/fade-out, trobant 

la tessitura i el timing adequats pels altres efectes de manera que acompanyin el text 

però no centrin l’atenció de l’oïda, etc. 
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4.6 Resum dels altres contes 
 

4.6.1  Catalunya: En Patufet 
 
En Patufet és un personatge de la cultura popular catalana, protagonista de molts dels 

contes tradicionals i representat com un nen molt menut amb una barretina que viu 

en una casa de pagès amb els seus pares. Un dia va a comprar safrà per fer l’arròs i 

pel camí va cantant la cançó “Patim, patam, patum” perquè ningú el trepitgi. En arribar 

a la botiga, l’adroguer no el veu perquè en Patufet no arriba ni a l’alçada del taulell, 

però al final acaba veient-lo i el menut pot fer la compra.   

 

En Patufet torna a casa, la mare fa l’arròs i es disposa a portar-li al pare, que està 

treballant al camp. El nen vol portar-l’hi ell mateix. A mig camí comença a tronar i a 

ploure, així que s’aixopluga sota una col fins que passi la tempesta. Allà s’adorm, i de 

cop arriba un bou i es menja la col, la cistella amb el menjar i el propi Patufet. Els 

pares s’espanten molt veient que en Patufet no torna i el van a buscar cridant-lo. 

Finalment el nen respon des de la panxa del bou “Sóc a la panxa del bou, que ni hi 

neva ni hi plou! Quan el bou farà un pet sortirà en Patufet”; així que els pares 

comencen a donar cols a l’animal fins que aquest fa un pet i de la seva panxa en surt 

disparat en Patufet. 

 

 

4.6.2 Nepal: El conte de la vida 
 
Aquesta és la història d’un home que va decidir passar unes setmanes en un monestir 

del Nepal. Un dia va voler visitar un dels temples que hi havia a la regió i allà es va 

trobar un monjo assegut a l’altar, somrient. L’home li va preguntar per què somreia i 

el monjo va contestar “perquè entenc el significat dels plàtans”. Tot seguit va obrir la 

bossa que duia i va treure un plàtan podrit. “Aquesta és la vida que va passar i no va 

ser aprofitada en el moment adequat, ara ja és massa tard”. Tot seguit va treure un 

plàtan verd de la bossa, el va mostrar a l’home i el va tornar a guardar tot dient-li 

“aquesta és la vida que encara no ha succeït, és necessari esperar el moment 

adequat”. I finalment va treure un plàtan madur de la bossa, el va pelar i el va compartir 
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amb l’home. “Aquesta és la vida en el moment present. Alimenta’t d’ella i viu-la sense 

pors ni culpes”. 

 
 

4.6.3 Perú: Manco capaç i mama ocllo 

Aquesta història neix a les aigües del llac Titicaca, el llac més gran del món, a Cuzco, 

Perú. D’allà provenia la parella de protagonistes, Manco Capaç i Mama Ocllo, qui va 

decidir emigrar cap al nord del país portant un ceptre d’or que representava un símbol 

de poder. Amb el ceptre podien trobar i assenyalar el lloc ideal on fundar l’Imperi Inca.  

A mig camí el ceptre d’or es va enfonsar a la muntanya Huanacaurí i va desaparèixer. 

D’aquesta manera tots els habitants de la vall no van trigar a reconèixer els inques 

com a éssers sobrenaturals. Tot i així la parella va decidir separar-se per treballar en 

diferents llocs. Manco Capaç se’n va anar al nord, a la part alta de la vall, que va 

anomenar Hanan Cuzco. Va ordenar al poble d’establir-se allà, ensenyant als seus 

homes a treballar la terra i a construir canals. Mama Ocllo, en canvi, es va a dirigir 

cap al sud, a la part baixa de la muntanya, i va fundar Hurin Cuzco, on va ensenyar a 

les dones a cuinar, a coure i a teixir. 

Els dos inques van ajudar el poble a tenir una vida de qualitat, a menjar bé després 

d’esforçar-se treballant les pròpies terres. Tots van aprendre a viure una vida plena i 

a gaudir-la molt. 

 

4.6.4 Suècia: Sopa de clau 
 
Aquesta és la versió sueca del conegut conte “Sopa de pedres”. Es tracta d’un viatger 

que un dia pica a la porta d’una desconeguda, una dona egoista i esquerpa, i li 

demana si es pot quedar a sopar i a dormir a casa seva aquella nit. Gràcies al seu 

encant i les seves maneres parlant amb la dona l’acaba convencent. Asseguts vora 

el foc l’home li demana alguna cosa per sopar, però ella diu que malauradament no 

té res per menjar a casa. Així és com ell li proposa de fer una sopa en què l’ingredient 

principal serà un clau que duu a la seva butxaca. Comencen bullint aigua en una olla 
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amb el clau a dins però, poc a poc, un darrere l’altre, l’home entabana la dona per 

afegir ingredients que realment sí que té a la cuina: sal, pebre, una pastanaga, mitja 

ceba, patates... fins i tot acaba parant la taula amb un mantell digne de reis.  

 

Després de sopar la dona el convida a passar la nit a la vora de la xemeneia i 

l’endemà, mentre s’acomiaden, li dona les gràcies per haver-li ensenyat a cuinar la 

sopa de clau. El que no sap és que l’home s’enduu el clau a la butxaca i que més 

aviat el que ha après és a compartir i a gaudir de la companyia dels demés. El clau, 

en realitat, era l’ingredient més insignificant de tota la sopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

5. DISTRIBUCIÓ I DIFUSIÓ  
 

5.1 Plataformes de distribució del podcast 
 

• iVoox14 

iVoox és un dels principals serveis de podcast online a nivell mundial que es pot 

utilitzar tant amb la seva aplicació com en web. Ofereix una gran varietat de gèneres 

i és d’ús gratuït per als oients, incloent també l’opció de descarregar els arxius d’àudio. 

Cada usuari pot crear les seves pròpies llistes i fer-se seguidor de tants podcasts com 

es vulgui per així mantenir-se al dia de les novetats. 

 

Per als creadors de podcasts hi ha l’opció de pagament, amb què es disposa 

d’estadístiques, emmagatzematge d’arxius il·limitat i molts més avantatges. 

 

• SoundCloud15 

Aquesta plataforma d’àudio creada l’any 2007 ofereix a creadors de música, sons i 

audiollibres un ampli ventall d’eines per compartir i promoure les pròpies obres. Amb 

més de 190 milions de cançons disponibles, els oients poden descobrir i seguir autors 

que publiquen diàriament, creant i compartint llistes personalitzades i rebent 

recomanacions que s’ajusten als gustos propis.  

 

Per als creadors de podcasts l’experiència és positiva, ja que és extremadament fàcil 

carregar i compartir continguts tant de manera privada com pública per mitjà de llocs 

web i tot tipus de xarxes socials. A més, es disposa d’estadístiques integrals per a 

l’avaluació dels propis continguts i es pot interactuar directament amb els fans i 

seguidors per mitjà de comentaris. 

 

• Spotify16 

Aquest conegut servei compta amb més de 389 milions d’oients a tot el món. Des que 

va començar a oferir podcasts l’any 2019 l’audiència d’aquest gènere s’ha duplicat. 

 
14 Més informació a https://go.ivoox.com/sq/1533764   
15 Més informació a https://soundcloud.com/elisabet-iserte-l-pez/sets/poliglobooks  
16 Més informació a https://open.spotify.com/show/0eAAM3Tlf3nEHGuqT45GNR  
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Els oients tenen l’opció d’escoltar els continguts en stream o poden descarregar-los i 

escoltar-los posteriorment.   

 

Els creadors de continguts disposen d’un ampli anàlisi del propi podcast: la seva 

audiència, quins episodis són els més escoltats, en quins països, etc. A més, la 

creació de llistes de podcast personalitzades ajuden a conèixer i entendre la 

competència per poder desenvolupar millor el propi projecte. 

 

 
5.2 Pla de comunicació 
 

• Objectius 

- connectar amb pares, mares i mestres d’educació infantil de manera efectiva 

- guanyar espai en la ment del target perquè sigui més flexible i obert a adquirir 

i assimilar noves eines pedagògiques 

- a llarg termini posicionar la marca com a eina educativa imprescindible per 

l’aprenentatge de llengües estrangeres 

 

• Target 

Pares i mares de nens en edat infantil (d’uns 3 a 8 anys), mestres i pedagogs 

d’educació infantil i primària de diferents nacionalitats, amb diferents llengües 

maternes o interessats en la pedagogia de llengües estrangeres. Oberts a noves 

eines pedagògiques, actius a les xarxes socials, que valoren projectes creatius i 

innovadors. 

 

• Missatge 

Escolta en colors, escolta Poliglobooks 

 

• Canals i mitjans d’emissió 

- plataformes de podcast: iVoox, SoundCloud i Spotify  

- televisió 

- xarxes socials: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter 

- Google Ads 
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- tanques publicitàries 

- marquesines d’autobús 

- esdeveniment 

 

• Pla d’accions 

1. creació de més audiollibres 

2. gravació d’un espot publicitari per televisió amb la col·laboració d’una 

personalitat del món cultural amb què el target se senti identificat (cantant o 

actor/actriu, per exemple)  

3. emissió de l’espot també a Youtube  

4. emissió de fragments de l’espot i gràfiques de la campanya a les xarxes socials 

5. col·laboració amb influencers i personalitats internacionals que promocionin els 

audiollibres 

6. organització d’un esdeveniment el dia 26 de setembre, Dia Europeu de les 

Llengües, en què es promou l’aprenentatge simultani de diverses llengües. 

Jornada a l’aire lliure que comptarà amb la presència de personalitats, autors i 

influencers de diversos països europeus i es presentaran nous audiollibres. 

També es programaran activitats infantils relacionades amb la tecnologia i el 

món audiovisual. 

7. alta activitat i seguiment de les xarxes socials, buscant la interacció i la 

participació els consumidors: sortejos, invitacions a esdeveniments, preguntes 

d’opinió, etc. 

 
• Calendari 

 

ACCIÓ Data d’inici Data final Regularitat 

Creació nous audiollibres 15/06/22 15/08/22  

Gravació espot TV 1/07/22 10/07/22  

Emissió espot TV 15/07/22 15/10/22 2 vegades per 

hora en totes 

les cadenes 

Emissió espot Youtube i XXSS 13/07/22 indefinit  

Col·laboració influencers 1/07/22 indefinit 10 influencers 
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Esdeveniment  26/09/22 Dia Europeu 

de les llengües 

únic 

Activitat a les xarxes socials 1/07/22 indefinit diàriament 

 
 

• Control dels resultats obtinguts 

- seguiment i anàlisi de subscriptors i seguidors a les plataformes de podcast 

- seguiment i recompte dels usuaris a les xarxes socials 

- control del nombre d’inversions a Google Ads i el nombre de subscripcions i 

reproduccions a través de la web 

- intercanvi d’informació amb els influencers i feedback respecte el 

comportament dels seus seguidors després d’inserir el producte 

- seguiment del nombre de visualitzacions de l’espot a YouTube 

- seguiment de la participació a l’esdeveniment del Dia Europeu de les llengües 

- control del nombre de vendes, nous subscriptors i el nombre d’inscripcions al 

newsletter durant l’esdeveniment del Dia Europeu de les llengües 

 

 

5.3 Creació i disseny d’identitat, imatge i marca del podcast 
 
La identitat de la marca Poliglobooks està adequada al públic objectiu, amb un 

caràcter animat, viu i divertit però senzill17. La tria de la combinació entre el color verd 

viu de fons i les lletres del logotip en negre busca l’atenció dels infants i les seves 

famílies i la icona dels cascos/auriculars dona un doble joc representant la lletra O i 

fent menció al caràcter auditiu dels continguts.  

 

El llenguatge utilitzat en els continguts és clar i entenedor, pedagògic, adaptat a l’edat 

del públic objectiu i oferint una manera dinàmica i entretinguda d’aprendre. Els valors 

ètics que s’intenten promoure amb aquest llenguatge són de multiculturalitat, igualtat, 

reciprocitat, cooperació i respecte entre ètnies. 

 

 

 
17 Veieu annex 8.3, gràfica 2 



 

 
38 

5.4  Disseny de la pàgina web, gestió de llicències i allotjament web 
 
La pàgina web de Poliglobooks forma part de la meva pàgina personal com a 

violoncel·lista18. Actualment em sembla adequat presentar el projecte com una 

vessant més de la meva carrera professional i artística però, en el futur i quan aquest 

agafi més dimensió, disposarà d’una pàgina web exclusiva, www.poliglobooks.com. 

 
El disseny entra dins de l’estètica de la resta del lloc, combinant el color verd del 

logotip de Poliglobooks amb els colors blanc, negre i lila i la tipografia i l’estil del lloc19. 

A banda de la introducció explicativa del projecte i dels audiollibres, que estan 

presentats en format de llista i es poden reproduir en stream, els textos en format pdf 

estan disponibles en cada una de les llengües com a descàrrega per poder llegir el 

text mentre s’escolta l’audiollibre. 

 

La llicència del domini i l’allotjament de la pàgina web estan gestionats a través de 

WIX, els quals tenen un cost anual i estan registrats al meu nom.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Més informació a www.elisabetiserte-lopez.com  
19 Veieu annex 8.3, gràfiques 3, 4 i 5 
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6. PRESSUPOST 

 
6.1 Previsió de despeses 
 

 
 
 

  Preu 
dia/pp. 

Preu/ 
episodi 

Preu/ 
conte 

CAP. 01.- GUIÓ I 
MÚSICA 

Adaptació dels 
contes 

150€/conte 150€ 150€ 

 Traducció 150€/conte  600€ 
 Preparació del guió 

i escaletes 
 200€ 200€ 

 Llicències de 
música 

 100€ 100€ 

 Llicències d’efectes  40€ 40€ 
CAP. 02.- 
PERSONAL 
ARTÍSTIC 

Gravació veu 
narradora 

180€ 360€ 1.800€ 

 Gravació violoncel 150€ 300€ 300€ 
 Tècnic d’edició i 

postproducció de la 
peça 

120€/dia 480€ 2.400€ 

CAP. 03.- EQUIP 
TÈCNIC 

Micròfon Rode  295€ 295€ 

 Peu de micro 
Roadworx 

 30€ 30€ 

 Auriculars Sony  190€ 190€ 
 Interfaç d’àudio 

Scarlett 
 149€ 149€ 

 Software de 
gravació i edició 

 100€ 100€ 

CAP. 04.- 
PRODUCCIÓ  

Lloguer estudi de 
gravació 

250€ 500€ 2.500€ 

 Productora (4 dies) 70€/dia 280€ 1.400€ 
CAP. 05.- DIETES 
TRANSPORT I 
MANUTENCIÓ  

Dietes equip de 
producción (4 
persones) 

40€/dia 320€ 1.600€ 
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El material tècnic i les llicències són amortitzables durant tot el projecte. 

Les despeses de hosting, disseny i promoció estan calculades mensualment. 

 

 

6.2  Monetització i vies de finançament 
 
Per assolir la sostenibilitat econòmica del projecte hi ha diverses vies de finançament 

a explorar: 

 

• Pagament per escolta 

Algunes plataformes de podcast ofereixen l’opció d’allotjar els continguts i inserir-hi 

publicitat dinàmica, semblant a la publicitat que es dona en programes de ràdio. Són 

petits espots publicitaris que sonen abans, durant o després de l’episodi. Els ingressos 

CAP. 06.- 
ASSEGURANCES 
I HOSTING 

Assegurança 
estudi de gravació 

20€/dia 40€ 200€ 

 iVoox  7€/mes 7€/mes 
 SoundCloud  - - 
 Spotify  10€/mes 10€/mes 
 Llicència 

allotjament pàgina 
web 

 5€/mes 5€/mes 

CAP. 07.- 
DISSENY DE 
MARCA I 
PROMOCIÓ 

Disseny de marca i 
creació página web 

 900€ 900€ 

 Creació de 
continguts I 
publicació XXSS 

20€/peça 200€/mes 200€/mes 

 Seguiment XXSS 30€/h 300€/mes 300€/mes 
 Google Ads  200€/mes 200€/mes 
 Enviament 

newsletter 
 100€/mes 100€/mes 

TOTAL per 
episodi 

   
5.256€ 

 

TOTAL per conte 
(5 episodis en 
total( 

    
13.776€ 
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van en funció dels impactes generats, els quals podrien ser d’uns 300-500 euros al 

mes. 

 

• Subscripció 

L’oient paga una subscripció mensual o anual per poder accedir als continguts del 

podcast però també per disposar de més privilegis, com ara rebre el newsletter amb 

actualitzacions sobre el programa, optar a premis o sortejos i participar de manera 

més activa en el programa. Aquesta opció permet tenir una audiència més fidelitzada. 

Amb un total de 200 subscrits que paguin una quota mensual de 5 euros sumaria 

1.000 euros mensuals. 

 

• Beca NEUSTART KULTUR 

A través del Departament de Cultura i Mitjans del govern alemany he rebut la beca 

NEUSTART KULTUR per un valor total de 5.000 euros per ajudar a finançar el 

projecte en aquesta primera etapa pilot. 

 

• Crowfunding o donacions 

Una campanya de crowdfunding o les donacions anònimes poden ser una bona opció 

addicional per mantenir l’economia d’un podcast. És un ingrés molt variable però 

podria ser d’uns 200 euros mensuals. 
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8. ANNEXES 
 

8.1 Traduccions al castellà, anglès, alemany i italià 
 

Las estatuas con sombrero de paja (castellano) 
 

Había una vez una pareja de ancianos que vivían en un pueblecito en 

medio de las montañas. Eran bastante pobres y para sobrevivir se 

dedicaban a hacer sombreros de paja a mano que después vendían 

en la ciudad y comían las cuatro hortalizas que cultivaban en su 

huerto. Tenían una vida sencilla, pero eran felices. 

 

Pero llegó el último día del año y no tenían con qué celebrarlo. Así es 

como el anciano decidió ir a la ciudad a vender los seis sombreros 

que había hecho esa semana, para así poder comprar alguna cosa 

especial para comer en la cena de Nochevieja.  

  

Era pleno invierno y empezó a nevar y a soplar un viento espantoso. 

El anciano consiguió llegar a la ciudad, pero para su pesar nadie le 

hacía caso. Todos estaban demasiado ocupados haciendo compras 

de última hora y yendo arriba y abajo y ni se paraban a mirar los 

sencillos sombreros de paja.  

 

Después de muchas horas y sin haber vendido ningún sombrero 

decidió volver a casa. Estaba nevando todavía más fuerte y quería 

llegar a tiempo para pasar la noche de Fin de Año con su esposa.   

 

A medio camino se encontró con seis estatuas de Jizō que tenían las 

cabezas cubiertas de nieve. Qué pena, pensó. No las podía dejar así, 

así que decidió poner a cada una de las estatuas uno de los seis 

sombreros que no había podido vender. No era gran cosa, pero 

esperaba así poder protegerlas del mal tiempo. Se despidió de ellas 

amablemente y siguió su camino hacia casa, abriéndose paso entre 

la nieve.  
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Después de mucho caminar llegó a casa y le contó a su esposa lo 

que había pasado con los sombreros. Ella no se enfadó, sino que, 

sonriendo, le dijo que había hecho lo correcto y que estaba muy 

orgullosa de él.  

 

Lamentablemente, tuvieron que comer una sopa de verduras como 

cada noche en lugar de una cena especial, y se fueron a dormir a su 

humilde cama. Mientras dormían, de repente, oyeron unas pisadas 

en la nieve que se acercaban a la casa y la voz de alguien 

preguntando cuál era la casa del hombre de los sombreros de paja… 

muy asustados, fueron hacia la puerta y la abrieron poco a poco para 

ver quién venía. A sus pies, delante de la casa, encontraron grandes 

cestas llenas de arroz, verduras, pescado, cereales y otros alimentos.  

No podían ni imaginar de dónde salía todo eso hasta que, en el 

horizonte, vieron las siluetas de las seis estatuas con los seis 

sombreros de paja.  

 

Y así es como la pareja de ancianos entendió que las estatuas sólo 

querían devolver el favor al anciano, que había sido tan generoso con 

ellas regalándoles sus sombreros para protegerlas de la nieve 

mientras los demás ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban 

ahí. 

 

Y colorín colorado, este sombrero de paja se ha acabado. 

 
 

The statues with straw hats (English) 
 

Once upon a time, there was an elderly couple who lived in a small 

village in the middle of the mountains. They were rather poor, but they 

made their living weaving straw hats by hand, and selling them in the 

city nearby. For food, they ate the few vegetables that they grew in 

their orchard. It was a simple life, but a happy life. 
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The last day of the year arrived, and they had nothing to celebrate it 

with. The man had decided he would go to the city and sell the six 

hats he had woven that week. That way, they would be able to buy 

some groceries to prepare a special dinner for New Year's Eve. 

 

Now, it was the mid-winter. The wind had started to blow, and a 

snowstorm had arrived. The man managed to reach the city but once 

he got there, he realised nobody paid him any attention. All the people 

were too busy doing last-minute shopping, and running around. In 

fact, they were so busy that none of them stopped to look at his straw 

hats. 

 

After hours and hours without selling a single hat, he decided it was 

time to return home. The snow was starting to fall heavier and faster, 

and he wanted to get there on time to spend New Year's Eve with his 

wife. On his way home, he found six statues of Jizō, their heads 

capped with snow. How sad, he thought to himself. He couldn't just 

leave them like that, so he decided to put his unsold straw hats on the 

head of each statue. It wasn't much, but he hoped at least it would 

give them protection from the wintery weather. With a smile, he said 

goodbye, and continued on his way home, fighting against the snow 

as he walked. 

 

After the long walk home, he told his wife about what he had done 

with the hats. She wasn't mad at all that he hadn't sold them. Instead, 

she smiled, and told him he had done the right thing, putting them on 

the statues. She said how proud of him she was. 

  

Unfortunately because they hadn't sold any hats, they had their usual 

vegetable soup for dinner that evening instead of a grand special 

meal, and then it was time for bed. However, while they were fast 

asleep, there was a sound outside, and it woke them up. It was the 
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sound of someone stepping through the snow, approaching the 

house. They heard voices asking, "Is this where the man with the 

straw hats lives?" The elderly couple got up and went to the front door, 

feeling frightened. They opened it slowly to see who was speaking. 

But at their feet in front of their door, they found several baskets 

bursting with rice, vegetables, fish, cereals and other groceries. They 

couldn't think who might have brought them all of these things, but 

when they looked into the distance, they saw the shapes of the six 

statues, each wearing a straw hat. 

 

That is when the elderly couple understood that the statues wanted to 

say thank you. The man had been generous in giving them the hats 

to protect them from the snow, when no one else had even realised 

they were there. And in return, they wanted to repay his generosity.  

  

And that is how the elderly couple with their straw hats lived happily 

ever after. 

 
 

Die Statuen mit Strohhüten (Deutsch) 
 

Es war einmal ein altes Paar, welches in einem kleinen Dorf in den 

Bergen  wohnte.  Sie  waren  ziemlich    arm:  sie  flochten    Strohhüte  

selbst, die sie danach in der Stadt verkauften, und aßen Gemüse aus 

ihrem eigenen Gemüsegarten. Sie lebten einfach, aber glücklich. 

  

Es war der letzte Tag des Jahres und das Ehepaar hatte nichts zu 

essen für ein Festmahl, weshalb der Mann sich entschied, in die Stadt 

zu gehen und die sechs Strohhüte zu verkaufen, die er in der Woche 

geflochten hatte. So könnte er etwas Leckeres zu Essen für den 

Silvesterabend kaufen. 

 

Es war ein kalter Winter, es begann zu schneien und der Wind wehte 
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stark. Der Mann schaffte es, in die Stadt zu kommen, aber 

dort achtete niemand auf ihn. Alle waren zu beschäftigt und 

gehetzt vom Einkauf auf den letzten Drücker und konnten nicht mal 

kurz anhalten und sich die Hüte anschauen. 

 

Nach vielen Stunden ohne Erfolg beschloss er zurück zu gehen. Es 

schneite noch stärker und er wollte rechtzeitig zu Hause sein, um 

Silvester mit seiner Frau zu feiern. 

  

Auf dem Weg traf er sechs Jizō Statuen, deren Köpfe komplett mit 

Schnee bedeckt waren. Wie schade, dachte er. Er wollte sie nicht so 

stehen lassen und beschloss, ihnen jeweils einen der Strohhüte, die 

er nicht verkaufen konnte, auf den Kopf zu setzen. Es war keine 

große Sache, aber er hoffte, damit die Statuen vom Unwetter 

beschützen zu können. Der Mann verabschiedete sich höflich und 

machte sich wieder auf den Weg, auf dem er den 

Schnee durchqueren musste. 

  

Nach einem langen Spaziergang kam er zu Hause an, wo er seiner 

Frau das Erlebnis mit den Strohhüten erzählte. Die Frau war nicht 

sauer, sondern sagte ihm liebevoll, dass er genau das Richtige getan 

hatte und dass sie sehr stolz auf ihn war. 

  

Leider konnten sie, wie an jedem anderen Abend, nur 

eine Gemüsesuppe statt etwas Besonderem essen, und sie gingen in 

ihr bescheidenes Bett schlafen. Mitten in der Nacht horten 

sie plötzlich Schritte im Schnee, die immer näher an das 

Haus kamen, und eine Stimme, die nach dem Haus des Mannes 

mit den Strohhüten fragte… beide gingen erschrocken zur Tür 

und machten sie langsam auf, um zu sehen, wer es war. Vor der 

Tür entdeckten sie große Körbe mit Reis, Gemüse, Fisch, 

Getreide und vielen anderen Lebensmitteln. Sie konnten 

sich nicht erklären, woher das alles stammte, aber dann sahen sie die 

sechs Statuen mit den sechs Strohhüten in weiter Entfernung. 
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Und so verstand das alte Paar, dass die Statuen dem Mann 

den Gefallen erwidern wollten. Er hatte ihnen Beachtung 

geschenkt und war sehr achtsam gewesen, als er ihnen die Strohhüte 

aufgesetzt hatte, um sie vor dem Schnee zu schützen, während alle 

anderen sie nicht mal gesehen hatten. 

 

Und so erfreute sich das Paar nicht nur an einem ausgiebigen 

Neujahrsessen. Nein, sie dachten selbst am Ende ihres Lebens noch 

dankbar zurück an das wunderbare Erlebnis mit den Statuen und 

ihren Strohhüten. 

 
 

Le statue con i cappelli di paglia (italiano) 
 

C’era una volta una coppia di anziani che vivevano in un piccolo 

paese tra le montagne. Erano poveri. Per sopravvivere intrecciavano 

a mano cappelli di paglia che poi vendevano in città e mangiavano 

quelle poche verdure che coltivavano nel proprio giardino. Avevano 

una vita semplice, ma erano felici. 

  

Giunto l’ultimo giorno dell’anno, non avevano alcun cibo con cui 

festeggiare. È così che il vecchio decise di andare in città a vendere i 

sei cappelli che aveva intrecciato quella settimana, per poter 

comprare qualcosa di speciale da mangiare per la Vigilia di 

Capodanno. 

  

Era un inverno freddo, cominciava a nevicare e tirava un vento 

terribile. Il vecchio riuscì ad arrivare in città ma lì nessuno gli prestava 

attenzione. Erano tutti troppo impegnati a fare la spesa dell’ultimo 

minuto e correndo su e giù nessuno si fermava a guardare i cappelli. 

  

Dopo molte ore senza aver venduto nemmeno un cappello l’anziano 

uomo decise di tornare a casa. Nevicava ancora più forte e voleva 

arrivare in tempo per passare il Capodanno con sua moglie. 
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Sulla via del ritorno trovò sei statue di Jizō che avevano le teste 

innevate. Che peccato, pensò. Non poteva lasciarle così e decise di 

mettere un cappello di quelli che non aveva venduto su ciascuna di 

esse. Non era molto, ma sperava in questo modo di proteggerle dal 

brutto tempo. Con garbo gli disse addio e continuò per la sua strada 

con grandi solchi nella neve. 

  

Dopo un lungo cammino arrivò a casa e raccontò a sua moglie 

com’era andata la vendita dei cappelli. Lei non si arrabbiò ma, con un 

sorriso, gli disse che aveva fatto bene e che era molto orgogliosa di 

lui. 

  

Come ogni giorno anche quella sera mangiarono una zuppa di 

verdure invece di un pasto degno dell'ultimo giorno dell'anno, e si 

addormentarono nel loro umile letto. Mentre dormivano, 

all’improvviso, sentirono dei passi nella neve che si avvicinavano alla 

casa ed una voce che chiedeva dove abitasse il vecchio con i cappelli 

di paglia. Molto spaventati, andarono alla porta e la aprirono 

lentamente per vedere di chi si trattasse. Sotto al loro naso trovarono 

grandi cesti pieni di riso, verdure, pesce, cereali e tanto altro cibo. Non 

potevano spiegarsi da dove venisse tutto quel cibo finché, 

all’orizzonte, scorsero le sagome delle sei statue con i cappelli di 

paglia. 

  

È così che la coppia di anziani capì che le statue volevano 

semplicemente ricambiare il favore, visto che il vecchio era stato così 

generoso e gli aveva dato i cappelli per proteggerle dalla neve quando 

tutti gli altri non si erano nemmeno accorti della loro presenza. 

  

Questa storia è finita ma gli anziani sposi ripenseranno con grande 

riconoscimento alle statue con i cappelli di paglia per il resto dei loro 

giorni. 
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8.2 Planificació preliminar en format de diagrama de Gantt 
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8.3 Gràfiques  
 
Gràfica 1. STEWART, D.; CASEY, M.; WIGGINTON, C., The ears have it: The rise 

of audiobooks and podcasting (2019)20 

 

 
 

 
20 Disponible a https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-

telecom-predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html  
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Gràfica 2. Disseny del logotip de Poliglobooks 

 

 

 
 

 

 

Gràfica 3. Disseny 1 del lloc web de Poliglobooks21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
21 Més informació a https://ca.elisabetiserte-lopez.com/podcast  
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Gràfica 4. Disseny 2 del lloc web de Poliglobooks 

 

 
 

 

Gràfica 5. Disseny 3 del lloc web de Poliglobooks 
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8.4 Portades dels contes infantils editats per Sefa bilingual, dels quals n’he 
traduït i enregistrat la versió en català 
 
 

 
 

 

Imatge 1. Que dormis bé, petit llop, RENZ, U., 

ROBITZKY, M., Sefa bilingual22 
 
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Els cignes salvatges, RENZ, U., 

ROBITZKY, M., Sefa bilingual23 
 

 

 

 

 

 

 
22 Disponible a https://www.bilingual-childrens-books.com/es/libro-infantil-bilingüe-1/pequeño-lobo-

available-languages-and-audio-es.php  
23 Disponible a https://www.bilingual-childrens-books.com/es/libro-infantil-bilingüe-2/los-cisnes-

salvajes-es.php  
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Imatge 3. El meu somni més bonic, RENZ, U., 

ROBITZKY, M., Sefa bilingual24 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Disponible a https://www.bilingual-childrens-books.com/es/libro-infantil-bilingüe-3/sueño-hermoso-

es.php  
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