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Benvingudes,
famílies!
Si esteu llegint aquesta carta, és que ja heu fet els primers
passos necessaris per a entrar en el món Croqueta
i acompanyar els vostres fills i filles en grans aventures.
Enhorabona! Ho passareu de categoria.
Aquesta guia per a la família us permetrà traure partit
al material digital que heu activat amb la llicència i,
a més, us proposa altres activitats per a crear moments
bonics a casa. Per això, la guia està organitzada per a ser
utilitzada segons les indicacions que la profe us vaja
donant. Així ens assegurarem que la connexió entre
el que estan aprenent a l’escola i a casa és total.

Croqueta, el projecte en què estan immersos els vostres fills i filles,
és una proposta on ells aprenen sent els protagonistes de grans
aventures, on posaran en joc totes les seues capacitats i la seua
gran imaginació per a resoldre tot tipus de situacions. I teniu
l’oportunitat de viure-ho amb ells en directe a través
de Croqueta family!
La nostra idea és que els xiquets puguen ser tan autònoms
com siga possible en totes les activitats que proposem, però
en alguns moments necessitaran un poc d’ajuda. Aquesta és
la raó per la qual hem creat algunes icones que us permetran
reconéixer i diferenciar fàcilment aquests moments. Us ho
expliquem en la pàgina següent.

AVANT!
L’
CONTINUAVENTURA
I LA DIV A A CASA
ERS
ASSEGU IÓ ESTÀ
RADA.

Missió

Hola, famílies!
soc Nella.
Ja em coneixereu.

CROQUETA
PRODUCCIONS

Lina és directora de cinema i li agradaria presentar una
pel·lícula d’aventures al festival «Talent de cinema per a
joves creadors». Fer una pel·lícula és complicat, per això
necessita que l’ajuden en tot: buscar objectes i llocs; fer un
càsting d’actors i seleccionar vestuari i; finalment, gravar
les escenes. Participar en cadascuna d’aquestes tasques
serà un repte diferent i per a fer-ho els xiquets i xiquetes es
convertiran en assistents de rodatge.

Només volia dir-vos
que, abans de llegir res
de res, pregunteu als
vostres fills, que siguen
ells els que primer
us conten de què
va l’aventura…
Us sorprendreu!

MISSIÓ
Ajudar la directora de cine
a rodar la pel·lícula.

REPTE 1
Buscar els llocs i objectes
necessaris per al rodatge.

REPTE 2
Fer el càsting d’actors
i la selecció de vestuari.

REPTE 3
Gravar totes les escenes.

ASSOLIMENT FINAL
Rodar la pel·lícula.

Aquesta guia té icones que us permetran identificar diferents tipus d’autonomia en les activitats.

Aquesta icona indica que heu
de llegir o explicar les activitats
al xiquet perquè les puga fer de
manera autònoma sense ajuda.

Aquesta icona indica que podeu
fer les activitats conjuntament,
dramatitzant, debatent, resolent…

Aquesta icona indica que heu
de llegir els textos al xiquet
per a complementar la missió.
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La missió: Croqueta produccions

Llibre
rol

Cançó

Mural

Les aventures i desventures
de Peronella Pimentó

Pàg. 5

Àudios
i vídeos

TIV

Contes

Pàg. 29

Trencaclosques

CANÇONS
I AUDICIONS

Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax

Pàg. 34

Tallers creatius

MINDFULNESS

Pàg. 40

Moments de concentració

Pàg. 45

LÀMINES
GRAFOMOTRICITAT
LÀMINES
NUMERACIÓ
Àudios
i vídeos

Àudios
i vídeos

CANÇONS
I AUDICIONS

TALLERES
CREATIVOS

LÀMINES
PERSONATGE

Accedeix a com s’usa
el material digital
de Croqueta Family.

La missió:
Croqueta produccions

Mural

TIV

On transcorrerà la missió? Observem i juguem amb el Mural
Perquè us feu una idea del context en el qual es desenvoluparà
la missió que heu de resoldre, el Mural és una gran ajuda.
Podeu observar i anomenar elements relacionats amb cada repte.
• En el primer repte, objectes i escenaris.
• En el segon repte, actors i vestuari.
• I en el tercer repte, la gravació o rodatge de les escenes.

Voleu trobar l’element divertit?
Ací teniu algunes pistes: és un animal
de color negre (les formigues
i les mosques). És un animal negre
que té sis potes (les formigues
i les mosques). És un animal que vola
(la mosca). Quina deu ser? La mosca
que està molestant el càmera
de la samarreta roja.

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…

2

Localitzeu el càmera que està espantant la mosca i imagineu que,
sense adonar-se’n, ha apagat el botó del so. Així, els personatges de
la pel·lícula no tindrien veu, seria com el cine antic, mut.
Representeu una escena de cine mut tots junts…

Imagineu que sou superherois
i heu d’arribar a un determinat pis
d’un edifici, on està el malvat, per
a salvar el xiquet que es veu en
la finestra. Per a fer-ho, recorreu
un camí semblant al del plató
de gravació.

© Marta Chicote - GELV

Jugueu a les pel·lícules.
Per torns, representeu
una acció amb mímica
perquè la resta
l’endevine.

Assenyaleu tots els professionals que intervenen en el rodatge
de la pel·lícula: actors i actrius, càmeres, director o directora, maquillador
o maquilladora, vestuarista, guionista, encarregat de so, claquetista, etc.
163708_INFANTIL2019_5A_Murales.indd 2

Representeu l’escena
que estan rodant en
el mural a càmera lenta.
Passeu de manera
brusca a moure-vos
molt molt ràpid. Podeu
acompanyar-vos d’una
música de fons.

Trieu una vocal i busqueu elements
del mural que comencen o acaben
amb la lletra que heu triat.
31/01/2019 11:43:52

Fes clic en la carta que apareix al costat del Mural i localitza o assenyala l’element,
la silueta o l’ombra que s’hi mostra.
Si voleu ampliar informació sobre cadascun dels professionals i utensilis que apareixen
en el Mural, podeu anar a les Targetes d’informació visual (TIV).
5

Ens submergim en el Joc Croqueta!

I arriba el moment més esperat…
Comença la missió!
Abans de començar a descobrir
les pantalles, heu d’escoltar
el missatge que ens envia Nella.
Feu clic en l’àudio en el digital
o llegiu-lo junts.

Se sol·licita col·laboració. A Lina li encanta el cine.
Li agradaria presentar-se amb una pel·lícula d’aventures
al festival «Talent de Cinema» per a joves creadors.
Fer una pel·li és complicat, i per això necessita assistents
de rodatge que l’ajuden en tot el que vaja sorgint. Vos
agradaria ser els seus ajudants i saber com es fa una
pel·lícula?

Cançó

REPTE 1

1

I per a carregar les pile
s al màxim
canteu la Cançó Llums
, càmera,
acció! No oblideu que
teniu també
la versió karaoke.

11

Assistents de rodatge… a treballar! El primer repte
comença amb la recerca dels llocs i objectes
necessaris per al rodatge de la pel·lícula.
El primer que hem de fer és saber quines
ferramentes necessitem per a portar avant
la missió. Un assistent de rodatge fa moltes
tasques diferents. Per això, la seua roba
ha de ser summament còmoda.
Una vegada preparats, ha arribat el moment
de buscar les localitzacions per a la pel·lícula.
Una vegada tinguem clars els llocs on rodarem,
cal triar els objectes per a ambientar cada lloc.
El primer escenari que prepararem serà la casa
del malvat. Cal col·locar tots els detalls necessaris
perquè siga tan terrorífica com es puga.

Per a completar amb èxit aquest primer repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 2-17)
i les TIV (1-60).

Una vegada tinguem llesta l’entrada…. Anem
al laboratori! Què apareix en les pantalles?
És el pla que està ideant el malvat? Les ulleres ens
ajudaran a saber on vol anar. Sa casa està llesta.
Passem al segon escenari: la casa dels superherois.
Quins objectes hi ha? A la casa hi ha dos botons,
on ens portaran? Utilitzarem les ulleres
per a descobrir quin dels dos botons ens obrirà
les portes de la sala secreta.
Continuem avançant i passem al tercer escenari:
la ciutat. Estem en el lloc triat per a les escenes
d’acció del malvat. Quins objectes s’han colat
i no són de la ciutat futurista? Els buscarem!
Tenim els llocs i els objectes per al rodatge.
Primera tasca completada!

Mural

Llibre
rol

TIV

6

Assistents, comença la missió! Quins nervis! Hi ha molta gent
treballant! Allà està la directora. Es diu Lina i li agraden
els assistents molt responsables. El primer encàrrec és ajudar
a triar els millors llocs per a rodar les escenes de la pel·lícula
i els objectes que es necessiten per a ambientar cadascun!

1
1

2

3

4

1

2

TIV

Mural

Per a saber què cal per a fer una
pel·lícula, aneu a la pàgina 10
del Llibre rol.

Per a saber més sobre les
localitzacions i l’attrezzo, aneu
a les pàgines 12-15 del Llibre rol.

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/plató
per a saber més sobre el lloc
on es troben Lina, la directora,
i els seus ajudants.

Localitza en el Mural
els diferents professionals
que intervenen en un rodatge.
Quin t’agradaria ser?

 ui hem d’ajudar en les localitzacions?
Q
Usa la llanterna per a descobrir on estan
les localitzacions.
Solució: Quan passem la llanterna es descobreixen
les localitzacions en la pantalla de l’ordinador del xic
que està d’esquena.
 es clic en la persona encarregada d’aconseguir
F
els objectes per a la pel·lícula.
Solució: L’home que porta la cadira a la mà perquè
està col·locant els objectes al plató.

A la taula teniu algunes de les ferramentes útils per al rodatge.
Agafeu només el que necessiteu per al treball com a assistents:
este serà el vostre equip de rodatge. Endavant!
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Llibre
rol

Llibre
rol

TIV

Per a conéixer algunes
de les ferramentes que utilitzen
els diferents professionals
del cine, aneu a la pàgina
26 del Llibre rol.

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
claqueta i la TIV/roses per
a confirmar si estos elements
són necessaris o no per a un
assistent de rodatge.

 atlla el que creus que no necessita
R
un assistent de rodatge.
Solució: La poma, l’entrada de cinema i les roses.
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Un assistent de rodatge fa moltes tasques diferents i ha d’estar preparat per
a solucionar problemes de qualsevol tipus. Per això, necessita una vestimenta
adequada per al seu treball. Cal preparar-se!

3
1
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Anomeneu peces de roba
absurdes per a un assistent
de rodatge: pijama, sabates
de taló, capa…

Anomeneu, per torns, una part
del cos mentre l’assenyaleu,
primer amb els ulls oberts
i, després, amb els ulls tancats.
No es poden obrir.

 om penses que hem de vestir-nos per
C
a dur a terme les nostres tasques? Dibuixa’t.
Solució: Es pot dibuixar como vulga, amb roba
còmoda per a fer les diferents tasques d’un rodatge.

Ja estem preparats amb tot el que ens cal per a fer bé el nostre treball! Tenim
les ferramentes i la roba adequada. Assistents, hem de començar a buscar els llocs
necessaris per al rodatge. Quins són els millors llocs per a rodar les escenes?
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Llibre
rol

Fes huit salts, huit palmades,
huit patades en terra, etc.

Col·loca en terra un grup
de taps, cotxes de joguet, etc.
Agafa huit elements i compta’ls
per a comprovar que ho has fet
correctament.
Arrossega gomets dins del nombre 8.

3

Converseu sobre les diferents
localitzacions que pot tindre
la nostra pel·lícula. Per a saber
més sobre les localitzacions,
aneu a la pàgina 12 del Llibre
rol.

Solució: Arrossegar els gomets fins a completar
tota la silueta del nombre 8.
 arca amb una creu els 8 llocs que t’agradaria
M
visitar.
Solució: Assenyalar amb una creu els huit llocs que
es vulga.

8

Hem visitat diversos llocs per a rodar la nostra pel·lícula i Lina i el productor
en tenen tres molt clars. Què pot passar en cadascun? Com a assistents, hem d’ajudar
a preparar estos llocs amb els objectes necessaris.
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Comenteu quines són les
vostres pel·lícules preferides
(que no siguen d’animació)
i per què. Busqueu imatges
d’algunes de les escenes i mireu
detingudament el decorat.
Mireu tot amb detall per
a no oblidar res important!

Converseu sobre què podria
ocórrer en cadascun d’estos
escenaris (casa del malvat, casa
dels superherois i ciutat
futurista) i quins objectes
utilitzaríeu per a ambientar-los.

 rrossega els elements fins al lloc de gravació
A
que els correspon.
Solució: Arrossegar l’arbre, l’escala, la làmpada
de sostre i el corb a la primera fila; el fanal, el bagul,
el sofà i el penell a la segona fila, i la nau espacial,
el banc, l’edifici i el cotxe a la tercera fila.

Començarem per la casa on habita el malvat! Passem dins i vegem com n’és l’interior.
Recordeu que la casa ha de tindre un aspecte terrorífic… La decorarem! Mireu,
en aquella paret hi ha candelers i gerros.
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Jugueu a un joc d’acumulació
de paraules sobre coses
terrorífiques. Per torns, i sense
repetir, aneu dient elements
terrorífics.

Jugueu a classificar objectes de
la casa en funció de l’alçària.
Podeu emprar gerros, gots, ciris,
joguets, etc.

 es clic en el candeler que és tan alt com
F
el daurat.
Solució: El candeler blau.
 es clic per a encerclar el gerro que és tan baix
F
com el que té forma de serp.
Solució: L’últim gerro del prestatge de dalt.

9

Una elecció de gerros excel·lent! Baixem al soterrani i vegem el laboratori del
malvat. Ací és on treballa i planifica les malifetes. Té algunes pocions i un panell
electrònic amb manovelles i peretes. Necessitem afegir objectes que li donen un
aspecte encara més tenebrós.

7
1

Converseu sobre els diferents
objectes necessaris per
a ambientar el laboratori
del malvat. Què no hi pot faltar?

 ibuixa teranyines entre les columnes amb
D
el llapis blanc.
Solució: Amb el llapis blanc, dibuixar teranyines
entre les columnes del laboratori.
 rrossega la pereta verda per a posar-la entre
A
la blava i la roja.
Solució: Arrossegar la pereta per a col·locar-la
al centre entre la pereta roja i la blava.
I magina què pot idear el malvat en este
laboratori. Usa les ulleres per a comprovar-ho.
Solució: Quan observem l’escena amb les ulleres,
desapareix la imatge de la platja d’una de les
pantalles i, per tant, es descobreix que el malvat idea
un pla contra la ciutat.
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Meravellós! Ja tenim els llocs més importants per a les escenes del malvat.
Bon treball, assistents! Prepararem ara la casa dels superherois. Lina ens demana
que revisem bé la casa i que hi estiga tot molt ordenat.

8
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Àudios
i vídeos

Canteu la cançó de les
Supercases (pista 4) per a
celebrar que la casa dels
superherois està quasi llesta
per al rodatge.

Converseu sobre els diferents
objectes necessaris per
a ambientar la casa dels
superherois. Què no hi pot
faltar?

 ompta els objectes que hi ha de cada tipus
C
i arrossega’n el nombre.
Solució: Hi ha 8 llibres, 5 peretes, 1 televisor, 7 pots
i 1 gerro.

3

Compteu diferents quantitats
d’objectes que hi ha al saló,
a la cuina o al dormitori.
Per exemple, llibres, forquetes,
marcs de fotos, plantes,
taronges, etc.

 usca i selecciona: 6 fulles, 3 pomes, 1 butaca
B
i 4 coixins.
Solució: Es poden assenyalar amb una creu o amb
un cercle: 6 fulles, 3 pomes, 1 butaca i 4 coixins.
 sa les ulleres per a descobrir el botó
U
que permet entrar a la sala secreta
dels superherois.
Solució: Quan observem l’escena amb les ulleres,
desapareix el botó roig.
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Ja tenim llest el saló! Les cases dels superherois solen tindre una sala secreta.
En esta sala, el superheroi es prepara per a les missions secretes. A més, té molts
artefactes i objectes que li serveixen per a enfrontar-se al malvat. Té tot el necessari?
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Converseu sobre els objectes
necessaris per a ambientar
la sala secreta dels superherois.
Què és el més important?

Jugueu a localitzar objectes
utilitzant pistes, per exemple,
«Està més lluny de la taula
que la cadira, què és?».

 es clic en el tamboret que està més lluny
F
de la taula.
Solució: El tamboret que està al costat del gat
superheroi.
 es clic per a encerclar la caixa que està més
F
prop de les urnes.
Solució: La caixa que està al costat del pòster groc.

Ja ho tenim tot preparat a la casa del malvat i a la dels superherois!
Este és el moment de treballar sobre l’escenari de l’acció. No pot ser qualsevol
escenari. Anem a la ciutat!
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Feu un llistat de possibles
escenaris on rodar l’escena final
d’una pel·lícula. Després, voteu
el que més vos agrada. Quin ha
guanyat?

Creeu tots junts un escenari
on rodar l’escena d’acció
del malvat i els superherois
i representeu-hi una escena.

Decora lliurement un parell d’edificis.
Solució: Pintar lliurement dos edificis.
 unteja d’un color cada parell de cabines del
P
telefèric.
Solució: Puntejar dues cabines d'un color, i altres
dues de l'altre. En queda una sense pintar.
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Este encreuament és el lloc triat per al rodatge del gran enfrontament final!
És el moment més important de la pel·lícula i ha d’estar molt ben preparat,
no hi pot faltar cap detall. Assistents, necessitem que comproveu que tot està
disposat correctament.
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Trieu dos objectes o animals
i converseu sobre les
semblances i diferències.

Fes un dibuix senzill (casa,
animal, superheroi…) i després
fes-ne un altre igual amb dos
diferències.

Busqueu dos fotografies
de paisatges (rurals, urbans…)
i feu un llistat amb les
semblances i diferències.

 es clic per a encerclar les 8 diferències entre
F
estes dos imatges.
Solució: Fer clic sobre el cartell del supermercat,
el pas de vianants de colors, semàfor, arbust blau,
cotxe, cartell rosa, antena edifici verda i edifici
morat.

ENHORABONA, ASSISTENTS! TENIU ELS LLOCS AMB
ELS SEUS OBJECTES PREPARATS PER AL RODATGE
DE LA PEL·LÍCULA. HEU COMPLETAT EL PRIMER REPTE!

I per a celebrar-ho… Moveu l’esquelet amb la cançó Fes la croqueta!
Si sou dels més atrevits, podeu aprendre la coreografia completa
del ball en http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.

Àudios
i vídeos
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REPTE 2

12

21

Passem ara a la segona tasca! Preparar el càsting
d’actors i el vestuari.
Comencem amb la selecció de la primera
protagonista, la superheroïna. És difícil elegir entre
les dues candidates que compleixen els requisits.
La directora ho té clar, així que ja tenim l’actriu que
compleix amb tots els requisits que ens ha donat la
directora. Ara és el moment de triar-ne el vestuari.
Què ha de portar una superheroïna? No oblidem el
més important per a qualsevol superheroïna: els
complements. Mirarem bé amb la llanterna els dos
complements que ha triat l’encarregat de vestuari.
Continuem amb el càsting de l’actor següent, el
superheroi. Ens envien per xat els requisits que ha
de complir l’actor. Quin deuen triar?

Ja tenim l’actor que compleix amb tots els
requisits, és el moment de preparar-ne el vestuari.
L’encarregat de vestuari està entre dos possibles
vestits. I una cosa fonamental per a un superheroi…
el cinturó!
Ja només queda un càsting… El del malvat! Cal
mirar bé les instruccions, aquesta vegada sembla
que rimen. Com ha de ser el vestuari per a un
malvat? Compte, perquè és molt prim i no li valen
tots els vestits. I passem al toc final, els
complements. Quin desordre!
Tenim els actors i el vestuari de cadascun llest.
Segona tasca completada!

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 18-25)
i les TIV (1-60).

Mural

Enhorabona, assistents! Lina i el productor han quedat molt
contents amb el treball que heu fet en la preparació de llocs
i objectes per al rodatge. Però on està tot el món? Lina vos
necessita per a la part més crucial de la pel·lícula: triar
els actors i el vestuari! Esteu preparats per al segon repte?

12
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Llibre
rol

Llibre
rol

TIV

TIV

Mural

Per a ampliar la informació
sobre les persones que treballen
en el vestuari d’una pel·lícula,
aneu a la pàgina 20 del Llibre
rol.

Localitza en el Mural el vestuari
i l’encarregada de vestuari.

Imagineu com serà l’actor
o l’actriu protagonista
de la vostra pel·lícula. Si voleu
saber més sobre el treball
dels actors, aneu a l’apartat
de les TIV i observeu i llegiu
la TIV/actor i actriu.

 om penses que pot ser l’actor o l’actriu
C
que triarà la directora? Dibuixa’l.
Solució: Dibuixar lliurement un actor o actriu
per a la pel·lícula.
 es clic on s’indica per a conéixer l’encarregat
F
de vestuari.
Solució: Quan fem clic en la porta es descobreix
l’encarregat de vestuari.
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Comencem el càsting! Qui és tota esta gent? Què estan esperant?
Estos actors estan esperant que comence el càsting per a un dels papers
més importants: la superheroïna. Qui serà l’elegida?
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Llibre
rol

Per a saber per a què serveix
un càsting, qui hi participa,
si vos agradaria participar
en un, etc., aneu a la pàgina 18
del Llibre rol.

Jugueu a Qui és qui? utilitzant
fotografies de familiars. Es
poden apegar en cartes i
plastificar. Escriviu el nom d’un
d’ells i amagueu-lo. Per torns,
aneu fent preguntes i elimineu
les cartes que no compleixen
les característiques. Per
exemple: «Té els ulls marrons?»
Quan acabeu, comproveu que
la fotografia compleix tots els
requisits. Després, intercanvieu
els rols.

 bserva les instruccions i arrossega
O
un gomet davall de les persones que complixen
els requisits.
Solució: Arrossegar un gomet a la primera xica
de la fila i un altre a la segona

El càsting està difícil entre dos candidates, però la directora ja s’ha decidit.
Assistents, tenim un dels personatges principals, la superheroïna! Ara ens toca
decidir una part importantíssima del personatge: el vestuari. Voleu vore els possibles
vestits que tenim?

14
1

Elaboreu diferents tipus de
vestits per a una superheroïna
aprofitant els materials
i disfresses que tingueu a casa.
No oblideu el més important!

 bserva els vestits i tria els més adequats per a
O
una superheroïna. Adorna’ls com més t’agrade.
Solució: Pintar lliurement un dels vestits, el que es
vulga.

15

Genial, ja tenim el vestit per a la superheroïna! Ara toca triar el complement.
El responsable de vestuari té molts complements i no sap quins triar-ne. Necessita
la nostra ajuda. Els complements són una part indispensable per a tota superheroïna.
L’ajudarem a triar!

15
1

Compta amb els dits de la mà
fins a arribar a nou.

2

Feu nou palmades mentre
compteu en veu alta.

3

Fes un xurro amb un tros de
paper d’alumini i modela’l per a
formar el nombre 9.

Convertix el nombre 9 en una superheroïna.
Solució: Dibuixar en el nombre 9 els complements
que es vulga per a convertir-lo en una superheroïna.
 ssenyala els 9 complements que triaries
A
per a una superheroïna.
Solució: Encerclar o assenyalar amb una creu nou
complements.
 uins dos complements deu haver triat
Q
l’encarregat de vestuari? Usa la llanterna
per a descobrir-ho.
Solució: Quan passem la llanterna es descobreixen
el rellotge i l’antifaç.

16

Ja tenim llesta la superheroïna. Continuem amb el càsting. Ara hem de triar
un altre dels protagonistes: el superheroi. L’encarregada de càsting no ha pogut
vindre i ens ha enviat els requisits per missatge. Quina responsabilitat! Qui triarem?

16
1

2

3

Per a saber més sobre el treball
dels actors i actrius, aneu
a l’apartat de les TIV i observeu
i llegiu la TIV/actor i actriu.

Tapeu les instruccions per al
càsting, voteu l’actor que triaria
cadascun i expliqueu per què.
Qui ha guanyat?

Mireu quins mitjans
de comunicació hi ha a casa
i trieu-ne un per a enviar
un missatge a un familiar.
A qui li l’enviareu?

 es clic en les bafarades del xat amb
F
les instruccions necessàries per al càsting.
Solució: Fer clic en la icona de xiquet, cabells blaus,
ulls marrons i no ulleres del xat.
 ui penses que triarà l’ajudant de càsting?
Q
Fes clic per a encerclar-lo.
Solució: L’actor que compleix tots els requisits
que apareixen en el xat és el del jersei groc.

Ja tenim el segon actor: el superheroi! Molt bon treball! L’encarregada de càsting
està molt contenta. Ara toca preparar el vestuari. L’encarregat de vestuari té molts
vestits per a triar i està indecís. Com a bons assistents, podem ajudar-lo.

17
1

2

TIV

Mural

Imagineu que sou els
encarregats de vestuari d’una
productora que fa molts tipus de
pel·lícules: acció, ciència-ficció,
drama, comèdia, etc. Converseu:
Quina roba triaríeu per a un
superheroi? I per a una reina?
I per a un llaurador?

Localitza en el Mural on estan
els vestits dels superherois
i superheroïnes.

 uants vestits queden en el penja-roba?
Q
Arrossega els nombres i resol la resta.
Solució: Resoldre l’operació 5 - 2 = 3.

17

L’encarregat de vestuari ha separat dos vestits possibles per al superheroi. Li falta
alguna cosa més? El superheroi necessita un complement on puga guardar coses
per a tindre les mans lliures. Què podem dissenyar per al nostre protagonista?

18
1

2

Creeu un cinturó de superheroi.
Podeu emprar tot el que
vulgueu: xapes, trossos de tela,
botons, cartolines…

Feu un llistat de complements
per a un superheroi i voteu el
que considereu més important.
 ibuixa perquè cada sivella tinga quatre cercles
D
de dos colors diferents.
Solució: Dibuixar en cada sivella quatre cercles
usant dos colors.

Ja tenim llestos el nostre superheroi i la nostra superheroïna amb vestuari
i complements! Anem al càsting per a triar el tercer i últim protagonista: el malvat.
Quin aspecte pot tindre? Vegem les fitxes de tots els candidats… Qui triarem?

19
1

2

Jugueu a memoritzar la rima
del malvat: «El malvat es quedà
perplex quan a l’espill, sorprés,
va vore el seu reflex. Cabell
despentinat, bigot gros i estirat, i
ulls de ser molt malvat».

Jugueu a les endevinalles.
Poden ser d’animals, coses,
persones… Per exemple:
«És un animal que repetix tot
el que tu dius» (lloro).

 rrossega el pictograma que correspon per
A
a completar la rima.
Solució: Arrossegar l’espill a l’espai assenyalat
per a completar la rima.
 es clic per a ratllar els actors que complixen
F
estos requisits.
Solució: El primer actor de la fila de dalt i el segon
de la fila de baix.

18

20
1

2

Ja tenim triat l’actor que farà de malvat! Com hauríem de vestir-lo perquè siga
un malvat tenebrós? No tots els vestits ens servixen, ja que l’actor que hem triat
és molt prim… Quin d’estos podria ser el millor?

Què vos enfadaria si fóreu un
malvat? Representeu l’escena.

Trieu una samarreta com
a model. Feu diferents
comparacions amb altres
samarretes i seleccioneu
aquelles que siguen tan estretes
com la que heu triat com
a model. Es pot fer la mateixa
activitat amb tots els objectes
que vulgueu: llibres, gerros,
joguets, etc.

 es clic en els vestits de malvat que són tan
F
estrets com el del model.
Solució: El maniquí que porta el barret i el que porta
la calavera.

Quin vestit més especial porta el malvat! Ja només ens queden els complements
i acabem amb el treball de càsting i vestuari. Però què ha passat ací? Quin desordre!
Així deu ser difícil triar els complements…

21
1

2

Dialogueu sobre les peces de
roba i complements d’un
malvat: Quin és el complement
imprescindible per a un malvat?
Dibuixeu diversos complements
i voteu el més important
o imprescindible.

Compteu els diferents objectes
d’una prestatgeria o peces
de roba. Les quantitats no
han de ser superiors a nou.

 bserva els complements que hi ha. Fes clic
O
en el nombre de requadres corresponent
per a completar el gràfic.
Solució: Cal fer clic en la taula per a pintar 5 caselles
en la columna del barret, 9 en la de la corbata
de llacet, 1 en la del mocador i 7 en la de la bota.

ENHORABONA, ASSISTENTS! TENIU EL CÀSTING
DE TOTS ELS ACTORS ACABAT I EL VESTUARI LLEST.
HEU COMPLETAT EL SEGON REPTE!
Us ho heu merescut! I per a celebrar-ho…
Prepareu croquetes en família! Bon profit!
19

REPTE 3

22

30

Assistents! Completarem l’últim repte. Ho tenim
tot llest: localitzacions, attrezzo, càsting i vestuari.
Ara ens toca treballar juntament amb la directora
en el rodatge de les escenes de la pel·lícula.
Endavant amb l’escena 1! La primera escena té lloc
al laboratori del malvat. Què està construint?
Mentre el malvat prepara el seu pla, a la casa
dels superherois regnen la pau i la tranquil·litat.
Rodem l’escena 2!
Deixem la casa dels superherois i tornem
al laboratori del malvat. El malvat continua amb
els seus plans. Però quin deu ser el seu pla final?
Observem amb les ulleres per a saber quin serà.
Una màquina! Rodem l’escena 3!

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 26-32)
i les TIV (1-60).

Els superherois reben un avís d’alarma xifrat.
El malvat està atacant la ciutat, alerta! Rodem
l’escena 4!
Els superherois, després de llegir el missatge, han
arribat a la ciutat. Es veu clarament la destrossa
que ha produït el malvat. Rodem l’escena 5!
Els superherois utilitzen els seus poders
per a lluitar contra el malvat. Per a fer-ho, empren
el poder de la clonació. Rodem l’escena 6!
El malvat es defén amb la seua màquina que llança
gemmes enverinades. Rodem l’escena 7!
Els superherois no es rendixen i utilitzen el seu
segon poder, l’energia encisadora. Escena 8, acció!
Tenim totes les escenes gravades. Tercera tasca
completada!

Mural

Llibre
rol

TIV

20

22
1

2

3

4

Assistents, heu fet molt bon treball amb el càsting i el vestuari!
Excel·lent! Comença el rodatge de les escenes, que és la part més
important de la pel·lícula. Lina ens crida des del set de rodatge.
Té un últim repte per a nosaltres… Ajudem Lina amb la
gravació? Llums, càmera… acció!

Mural

Llibre
rol

TIV

Torneu a escoltar el missatge
de Lina en què conta els
diferents reptes d’esta missió
per a saber què heu fet i què
queda per fer.

Observa el Mural i localitza
la directora de la pel·lícula
que estan rodant.

Per a ampliar la informació
sobre la funció del director
de cine, aneu a la pàgina 11
del Llibre rol.

 rrossega la identificació fins a la cadira
A
de la directora.
Solució: Arrossegar el cartell a l’espai que s’indica
en la cadira.

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/claqueta
per a saber què és i per a què
servix una claqueta.

21

Comencem la gravació de l’escena 1. Acció! És al laboratori del malvat!
El malvat està molt enfadat. Què està fent? Té el terra ple de peces
com si estiguera construint alguna cosa…

23
1

2

Prepareu i feu carreres de
cotxes de joguet. Qui ha arribat
el primer? I el segon? I el seté?

Anomeneu i descriviu
les diferents peces que emprarà
el malvat per a construir la seua
màquina destructora.
 bserva les instruccions per a muntar
O
la màquina. Busca les peces i arrossega
els nombres del 1r al 9é, segons l’ordre
en què el malvat les necessitarà.
Solució: Arrossegar els nombres a l’objecte
corresponent d’acord amb l’ordre que apareix
en el cartell d’instruccions.

Continuem amb la segona escena! Acció! L’escena 2 es grava a la casa
dels superherois. Mentre el malvat fabrica una màquina al laboratori,
a casa dels superherois regna la pau… No s’han assabentat de res!

24
1

2

Compareu el vostre habitatge
amb el d’un superheroi. En què
s’assemblen? I en què es
diferencien? De segur que tenen
moltes coses en comú.

Feu col·leccions de 9 objectes.
Podeu emprar joguets, sabates,
llibres, gots, etc. Compteu-los
i col·loqueu-los en grups per
a després comprovar que tots
tenen la mateixa quantitat.

 rrossega els elements perquè tots els
A
prestatges tinguen 9 objectes del mateix tipus.
Solució: Cal arrossegar 4 llibres al primer prestatge,
3 marcs al segon, 2 cossiols al tercer i 8 pots a l’últim.

22

25
1

2

Assistents, escena 3! Acció! La màquina està quasi muntada al laboratori del malvat
i l’està programant perquè complisca amb el seu pla tenebrós. Si no funciona, haurem
de repetir l’escena! Assistents, cal estar molt atents perquè tot isca bé.

Feu sudokus en família.
Qui s’atreveix?

Descriviu la màquina del malvat
i llanceu hipòtesis sobre els
seus plans amb la màquina.
Per a què deu servir?

 esol el sudoku per a completar la contrasenya.
R
Arrossega els nombres com correspon.
Solució: En la primera fila 4, 3, 2, 1; en la segona, 2, 1,
3, 4; en la tercera, 3, 4, 1, 2, i en l’última, 1, 2, 4, 3.
 es clic on s’indica per a desbloquejar
F
la pantalla.
Solució: Quan es fa clic en el sudoku, apareixen
dos possibles plans del malvat: menjar-se una poma
i utilitzar la màquina destructora.
Usa les ulleres per a conéixer el pla del malvat.
Solució: Quan observem l’escena amb les ulleres
es confirma que el pla del malvat és destruir la ciutat
amb la màquina.

26
1

2

Assistents, escena 4! Acció! De sobte, arriba un missatge a la sala secreta
dels superherois. Però què diu el missatge? Està codificat! El malvat està atacant
i no sabem on. Necessitem descodificar el missatge per a acudir-hi urgentment.
Ràpid!

Jugueu a desxifrar missatges
secrets. Escriviu paraules
amagades enmig d’una síl·laba
inicial i una altra final
que haureu de suprimir ratllant
per a descobrir la paraula.

Formuleu hipòtesis sobre el que
podria passar si els superherois
no detenen el malvat a temps.

Fes clic per a ratllar el so inicial i final (TI)
de cada paraula i desxifrar el missatge.
Solució: Quan fem clic per a ratllar les síl·labes TI
es pot llegir «ATACANT LA CIUTAT».

23

Assistents, escena 5! Acció! En esta escena, els superherois han arribat a la ciutat.
Quin desastre! Els edificis estan partits per la meitat! Però… on està el malvat?
Els superherois l’hauran de trobar i atrapar-lo, o la ciutat desapareixerà per complet.

27
1

2

Formuleu hipòtesis sobre on pot
estar amagat el malvat.

Construïu o dibuixeu una ciutat
destruïda per un malvat molt
dolent. Podeu emprar tots els
materials que vulgueu: ceres,
retoladors, témperes, etc.
 rrossega els gomets fins als edificis que han
A
quedat sencers.
Solució: Arrossegar el gomet a l’edifici del mig
i al de la dreta.
Fes clic en l’edifici que està partit per la meitat.
Solució: Cal fer clic en l’edifici de l’esquerra.

28
1

2

Assistents, escena 6! Acció! Els superherois rastregen la ciutat per a buscar el malvat.
I, de sobte, troben la màquina destructora. És el moment d’usar un dels superpoders…
El poder de la clonació! Aconseguiran derrotar el malvat?

Formuleu idees sobre diferents
maneres de parar la màquina
del malvat. Qui comença?

Marqueu un ritme amb una
sèrie de palmades (una, dos, tres
o quatre) i animeu el xiquet a
fer-ne el doble. Es pot fer també
amb esclafits, xiulets, colps de
peu en terra… Quin vos agrada
més?

 bserva la làmina i dibuixa els superherois
O
necessaris perquè n’hi haja el doble.
Solució: Dibuixar dos superherois perquè n’hi haja
quatre en total.

24

Assistents, escena 7! Acció! Quan semblava que la màquina anava a ser derrotada
pels clons dels superherois… s’ha activat de nou. Alerta! Què està llançant? Els
superherois ho han d’esquivar… o seran derrotats.

29
1

2

Feu sèries amb objectes de casa
(botons, samarretes, gots), etc.
Per exemple, calcetí roig
– calcetí blau – calcetí verd.

Dialogueu sobre com es pot
parar una màquina que llança
gemmes. Cal parar-la
ràpidament!

 rrossega gemmes enverinades per a completar
A
les sèries.
Solució: Arrossegar les gemmes de baix en el mateix
ordre per a completar les dues files.

Assistents, escena 8! Acció! Estem arribant al final. Els superherois esquiven el raig
de gemmes enverinades i decidixen provar amb un altre poder. Què faran ara? Avant,
segon superpoder!

30
1

Converseu sobre els
superpoders: Els superherois
i les superheroïnes estan posant
en marxa els seus superpoders.
Quins utilitzaríeu vosaltres?
Per què? Quin superpoder vos
agradaria tindre per a acabar
amb els malvats?
 uant de superpoder han usat els superherois?
Q
Arrossega els nombres adequats i resol les
sumes.
Solució: Arrossegar els nombres per a resoldre les
operacions següents: 3 + 4 =7, 3 +2 = 5, 2 + 4 = 6
i 5 + 4 = 9.

ENHORABONA, ASSISTENTS! TENIU RODADES TOTES
LES ESCENES DE LA PEL·LÍCULA. HEU COMPLETAT
EL TERCER REPTE! MISSIÓ COMPLETADA!

25

ACABEM!

31

32

Ja només ens queda rodar l’escena final, en la qual els superherois
aconsegueixen desenfadar el malvat i festegen el seu compromís de reparar
les destrosses.
La pel·lícula està acabada. Sou uns assistents de rodatge meravellosos!
Recordem els millors moments.

Arribem a l’escena final. Llums, càmera, acció! El malvat ja no està enfadat gràcies
al poder de l’energia encisadora dels superherois. Cap poder és tan gran com el de
l’amor! És el moment final de la pel·lícula… La gran festa.

31
1

2

Feu garlandes per a celebrar
la derrota del malvat i el principi
de la pau.

Feu un llistat de possibles festes
familiars i converseu sobre
com les celebrareu. I si aprofiteu
i celebreu alguna cosa a casa?
 i es volen llançar 9 globus per a festejar la pau,
S
quants globus queden per llançar? Arrossega
els nombres per a resoldre la resta.
Solució: Resoldre l’operació 9 – 4 = 5.

26

El rodatge de la pel·lícula ha acabat! Heu completat amb èxit totes les tasques.
Assistents, heu treballat de valent. Moltes gràcies a tot l’equip, especialment
als assistents de rodatge. Sense vosaltres no hauria sigut possible.

32
1

2

Recapituleu tot el treball
que heu fet al llarg de la missió
com uns vertaders assistents
de rodatge: Què ha sigut el més
fàcil? I el més difícil? Quina
tasca vos ha agradat més?
I menys?

Elaboreu un cartell per a una
pel·lícula.

 rrossega les tasques en què hem participat
A
i ordena-les.
Solució: En primer lloc, les localitzacions i l’attrezzo;
en segon lloc, el càsting i el vestuari, i, per últim,
el rodatge de les escenes.
Pinta el cartell de la pel·lícula.
Solució: Pintar lliurement el cartell de la pel·lícula.

HEU FET MOLT BON TREBALL! ENHORABONA,
SOU UNS ASSISTENTS DE RODATGE MERAVELLOSOS!
HEU COMPLETAT LES TRES TASQUES.
Us ho heu merescut! I per a celebrar-ho…
Busqueu una bona costera i a rodar com croquetes!

27

Llibre
rol

TIV

Llibre rol:
Quadern de rodatge
El Llibre rol us servirà per a ampliar la informació
de la missió. El passapàgines permet visualitzar
el llibre imitant el pas de pàgines, per la qual cosa
la lectura resulta molt amena i atractiva.
Només entrar al Llibre rol, es veuen totes
les pàgines que el componen. A més, diferents
pàgines estan relacionades amb cadascun
dels reptes que componen la missió:
repte 1 (pàgines 2-17), repte 2 (pàgines 18-25)
i repte 3 (pàgines 26-32).

A JUGAR
AMB EL LLIBRE ROL

La primera pàgina és una de les més
divertides: hi pots dibuixar coses absurdes
i gracioses. Què no pot faltar al despatx d’un
productor de cinema? Dibuixa-ho. Aquestes
són algunes idees del que pots dibuixar:
un gat damunt de la taula, unes ulleres
de sol al productor, etc.
Quan llegiu el Llibre rol, fixeu-vos bé en
les imatges que apareixen i, si voleu saber
alguna cosa més sobre el que esteu veient,
podeu consultar les Targetes d’informació
visual (TIV) que amplien la informació.

PÀGINES
La foto fixa
Observa atentament una de les pàgines del llibre. Després, tanca’l
i dibuixa la pàgina en un full, amb tants elements i detalls com pugues.
Si te’n recordes, també la pots pintar. Quan acabes, observa una altra
vegada el llibre i compara’l amb el que has dibuixat.
El personatge

1, 2, 10, 16, 25, 32

6, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 24

Com crearíeu un personatge per a una pel·lícula? Quines característiques
tindria? Inventeu cadascun un personatge per a una pel·lícula fictícia,
dibuixeu-lo i expliqueu com és, com es diu, quina roba i complements
porta i què fa en la pel·lícula.
La professió secreta
Representeu amb mímica, per torns, professions relacionades amb el
cinema perquè la resta les endevine.
Com es diu la teua pel·lícula preferida?

10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28

3-9

Trieu una pel·lícula preferida i expliqueu-la a la resta de manera resumida
i organitzada en inici, nuc i desenllaç.
Les estàtues musicals!

En qualsevol moment

Escolteu música i camineu o balleu lliurement per casa. Entre tots,
decidiu una postura que represente cadascun dels personatges.
Per exemple, volant com Superman, subjectant un paraigua com Mary
Poppins… Quan pare la música, us haureu de quedar quiets en eixa
postura. El primer que es moga perd.
La paraula buscada

En qualsevol moment

Assenyaleu una de les imatges del llibre i digueu-ne ràpidament el nom.
Per a finalitzar, podeu dir paraules que rimen amb eixa paraula.
28

Trencaclosques

Àudios
i vídeos

Les aventures i desventures
de Peronella Pimentó
Qui és Peronella Pimentó?
Peronella Pimentó és una xiqueta de 5 anys.
Té algunes pigues a la cara i és de les més altes
de la seua edat. Li agrada que li diguen Nella.
És positiva, generosa i entusiasta. Qualsevol
activitat amb ella es converteix en una aventura.
I és que la imaginació de Nella no cap al seu enorme
cos… encara que a vegades li juga males passades.
Peronella serà qui ens descobrisca la missió
que hem de dur a terme i, a més, és la protagonista
dels contes.

Voleu saber més
sobre ella?
Per a conéixer-la un poc més,
podeu jugar a fer el Trencaclosques
de Peronella.

També podeu escoltar junts la Cançó Peronella Pimentó, parant atenció a la lletra, i ballar-la seguint
la coreografia.

PISTA 2

Peronella Pimentó
Peronella Pimentó,
Nella per als seus amics,
sempre estarà amb tu,
perquè li moles un muntó.

Una amiga i companya,
ella escolta i aconsella.
Peronella Pimentó,
l’estimem tots un muntó!

Peronella Pimentó
vol la teua companyia,
és graciosa i divertida,
i té dentoles d’esquirol!

Peronella Pimentó,
sempre amb un gran somriure
a somiar ella t’anima
i a usar la imaginació.

Una amiga i companya,
ella escolta i aconsella.
Peronella Pimentó,
l’estimem tots un muntó!
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COREOGRAFIA
TORNADA

Al ritme de la cançó,
feu la coreografia
següent.

PART
INSTRUMENTAL
Comenceu acatxats
amb les mans en terra
i, seguidament, alceu
el cos a poc a poc.

ESTROFES

Moveu les mans en
el sentit de les agulles
del rellotge. I quan
sentiu «L’estimem
tots un muntó!»,
abraceu-vos fort.

Balleu amb les mans cap
amunt i cap avall al ritme
de la música. Quan sentiu
«uooo!», poseu-vos les mans
a la boca com si foren un
altaveu per a acompanyar el so.

Voleu gaudir dels Contes de Peronella?
Els Contes estan animats
i locutats perquè pugueu
gaudir-los en família o bé
siga el xiquet el que els veja
quan vulga de manera
autònoma.
Els Contes són molt especials,
i en cadascun es reflecteix
particularment una emoció.

Podreu decidir com
acaba el conte, triant
un final i també podreu
crear diferents finals.

Contes
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I ara comencen
les meues
aventures!

Voleu convertir-vos
en contacontes?
Una altra manera de gaudir dels contes és contant-los
vosaltres en algun moment especial del dia, com ara abans
d’anar a dormir.
Per això, us oferim el text del conte amb anotacions
de dramatització i canvis de veu marcats en negreta,
perquè feu la vostra narració.

Eeeooo!
EMOCIÓ: GELOSIA

És hora d’eixir al pati, i, com cada dia, Nella vol
jugar amb Ovidi a «pilota enverinada». Però no
el troba.
Ah, sí, allí està… (Manifestar decepció.) amb Sara!
—Vens, Ovidi? —li pregunta, mentre li ensenya
la pilota.
—És que volem excavar una cova per a Spiderman.
Nella intenta respondre:
—Bah! Spiderman no es fica en coves… (En to
despectiu.) Eixe és Batman!
Però se li ennueguen les paraules, i Sara i Ovidi no
la senten. Tampoc s’adonen que s’ha quedat parada
al mateix lloc, mirant com juguen.
(Desil·lusionada.) —Així que ara és Sara la teua
millor amiga… —murmura Nella. I se’n va, amb
la vista clavada a terra. (Convidar el xiquet a mirar
a terra.)
Nella s’amaga darrere del tobogan. I forma uns
prismàtics amb les mans per a espiar Ovidi i Sara.
(Animar el xiquet a posar les mans en forma
de prismàtics.)
Des de tan lluny no veu molt bé, però sembla que
Ovidi li ha regalat el Spiderman a Sara.
«I a mi ni tan sols me’l vol prestar!», pensa Nella.
(Posar els braços en ansa.)
Deixa que se li escape la pilota cap a on juguen ells,
per a escodrinyar de prop. (Posar-se el dit índex
a l’ull en senyal d’observació.)

(Entonant una melodia.) —La-di-do-la-la! —Nella
canta a crits una cançó boja que s’acaba d’inventar.
(Motivar el xiquet a repetir-la.)
Pega tres voltes al voltant d’Ovidi i Sara, saltant
i (Agitar els braços.) agitant els braços. (Animar
el xiquet a repetir l’acció.)
Però ells s’ho estan passant tan bé fent la cova que
ni tan sols veuen Nella, que ja no ho pot suportar
més: col·loca la pilota en terra i agafa impuls per
a xutar cap a on estan els seus amics. (Escenificar
l’acció.)
Pataplaf! (Xutar una pilota imaginària i convidar
el xiquet a fer-ho.)
Nella vol xutar tan fort que perd l’equilibri i cau
un bac. (Pegar-se un colp al cap amb la mà.)
Plora de ràbia, perquè ha sigut culpa de Sara i Ovidi.
La profe Berta acudix a ajudar-la.
—Estàs bé, Nella? —li pregunta.
Nella no sap si explicar-li el que li passa amb Ovidi
o només que ha caigut.

Ara és el moment de triar entre un dels
dos finals. Converseu sobre les dues opcions
i pregunteu: Preferixes que Nella diga només que
ha caigut o que li conte el que li passa amb Ovidi?
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Final 1

Només que ha caigut

(Dissimulant.) —Estic bé. És només que ja no vull
jugar a futbol.
Nella veu uns xiquets que estan llançant-se
la pilota. Molt bé, Ovidi pot jugar amb altres,
però ella també.
—A què jugueu?
—A baló presoner.
Nella n’aprén les regles. I, a més, es fa amiga
d’Alícia i de Pau.
«Que divertit! —pensa—. Demà ensenyaré a jugar
a Ovidi. Li encantarà.»

Final 2

Contar-li el que li passa
amb Ovidi

(Emmurriada.) —És que Ovidi no vol jugar amb mi.
—Això t’ha dit?
—M’ha dit que volia jugar als ninots amb Sara.
—Però tal vegada pots jugar amb ells. Els ho
preguntem?
Nella imagina que la seua pilota és un meteorit
i Spiderman es protegix dins de la cova.
(Escenificar amb una pilota imaginària
un meteorit que cau.) Les dos van cap allà.
—Hola, xics! —diu Nella amb veu clara.
—Hola, Nella! Vols jugar amb nosaltres? —responen.

Jocs per a després del conte
• Recopileu objectes de casa i classifiqueu-los en dos grups: necessaris per a viure (menjar, roba, etc.)
i els que us agraden molt però no són imprescindibles (joguets, llepolies…).
• Organitzeu jocs de rol. Inventeu una situació quotidiana (un moment de joc, menjar, bany…) i representeu-la.
A continuació, penseu de quina altra manera es podria actuar i representeu-la per a veure les diferències.
• Jugueu a dir-vos coses boniques. Cadascun haurà de dir una cosa que li agrade de l’altre o que crega que fa bé
(com dibuixar, muntar amb bici o córrer).

Tuit-tuit-tutu
EMOCIÓ: OPTIMISME

Que bé! La classe ha eixit d’excursió a un centre
de naturalesa. Està envoltat d’arbres tan gegants
que no es veu on acaben. (Alçar els braços cap
al cel imitant els arbres.) I la classe és una
cabanya de fusta. Allà espera Carme, que és
la mestra del centre:
—Hui és un dia molt especial —diu Carme—. Sabeu
per què?
—Nooo! (Exagerar molt amb veus diferents perquè
s’entenga l’acotació posterior.) —responen tots,
i sona igual que un mugit. (Imitar un mugit: muuu.
Convidar el xiquet a repetir-lo.)
—Perquè hui penjarem les caixes niu als arbres
perquè hi entren les aus. Però abans cal pintar-les
i fabricar una menjadora que les atraga al niu.
Vos abellix?

—Sí! —criden tots, menys Ovidi, que està distret
mirant l’aranya peluda del sostre. (Imitar amb la
mà una aranya peluda.)
Nella prem el pot de pintura negra, però no ix res.
Així que prem amb més força i, de sobte, ix un raig
de pintura. Dos puntets negres esguiten la seua
caixa niu. (Escenificar l’acció amb les mans.)
—Vaja, se t’ha empastrat —diu Ovidi.
Nella es queda mirant el niu. (Remarcar la frase
següent, que es repetirà al llarg del conte.) «No
passa res —pensa—, perquè…»
—Ja ho sé! —diu—: puc utilitzar les taques negres
per a pintar unes mosques. Així s’hi acostaran les
aus que mengen mosques.
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—Per a la menjadora reciclarem el cul d’una botella
—explica Carme—. I dins posarem mantega de porc
amb unes llavors. Un menjar exquisit!
Nella s’ha embrutat les mans de mantega i ara se li
apega tot el que toca. (Escenificar les mans
apegaloses.)
(Remarcar el que està en cursiva.) Però no passa
res, perquè ella està tan contenta imaginant que
un pardalet es menja les llavors.
Per fi ixen al bosc per a col·locar les caixes niu
i les menjadores. Van tots en fila darrere de Carme.

Final 1

Córrer

Nella ix tan ràpid que li cau el niu. Pam! (Posar-se
les mans al cap.)
Sembla que s’ha trencat el palet on es recolzen
les aus. (Remarcar el següent.) Però no passa res,
perquè…
—Ja ho sé! Li posaré un palet del bosc.
Ara tots volen també un palet del bosc.
I comencen a buscar-ne per terra.
—El meu pal es dividix en dos —diu Nella—. Així,
el pardalet podrà convidar un amic al niu. (Imitar
la forma del palet amb les mans.)

(Escenificar la marxa en fila.) Tots tenen moltes
ganes de posar el seu niu i Nella vol córrer per
a posar-se la primera en la cua…

Ara és el moment de triar entre un dels
dos finals. Converseu sobre les dues opcions
i pregunteu: Preferixes que Nella córrega
o que espere?

Final 2

Esperar

Nella és l’última que col·loca el niu. Ara hi ha
un poble de casetes als arbres, totes diferents.
I ballen amb la brisa del bosc.
—Que bonic ho hem deixat! —diuen tots.
I es queden bocabadats observant.
—M’ha paregut vore un bec! —crida de sobte Nella.
I dins d’una de les caixetes niu sona…
—Tuit-tuit-tutu! (Este és el so que emet
la mallerenga. Posar la mà en forma de bec d’au
i convidar el xiquet a fer el mateix.)

Jocs per a després del conte
• Prepareu un got d’aigua que estiga ple just fins a la meitat. Està el got mig ple o mig buit? Segons la resposta
de cadascun dels membres de la família, col·loqueu-vos en un costat o un altre del saló. Reflexioneu sobre
per què hi ha dues maneres de respondre a una mateixa cosa.
• Feu una taca de témpera en un full. Genereu tots junts un dibuix a partir de la taca.
Podeu inventar una història a partir del dibuix?
• Recordeu el vostre últim passeig pel camp i feu un llistat de tot el que vau veure: núvols, sol, arbres, flors, etc.
• Busqueu alguna cosa trencada (un llapis, un marc de fotos, una forqueta…) Què es pot fer amb el que heu trobat?
Inventeu coses que es poden fer amb aquests elements i per a què poden servir.
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Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax
Cantar i ballar és molt divertit… i més si es fa en companyia. Podeu instaurar un moment del dia,
per exemple, abans o després del Joc Croqueta, per a gaudir de la música. Per a això, us presentem
les cançons i audicions de la missió amb propostes per a moure l’esquelet.
I després de moure-vos molt, sempre és important trobar un moment per al relax.

CANÇÓ DEL PROJECTE
PISTA 1

Fes la croqueta
Seguix este moviment,
que pot ser ràpid, també lent.
Vinga, posa’t les mans al pit
i rebolca’t sense fi.

Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!

Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!
No fa falta entrenament,
si estàs avorrit i no saps bé què fer,
aprofita este moment
per a vore-ho tot al revés.
Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!
Per l’arena de la platja,
a l’oficina a primera hora,
una manera d’estar en forma.
Fes la croqueta, és una afició molt sana!

1 Busqueu un lloc ampli de la casa i balleu

lliurement al ritme de la música.

Recordeu que les Can
çons
i audicions estan din
s
d’Alimenta la teua me
nt,
en Àudios i vídeos.

2 Quan escolteu la tornada, col·loqueu la mà dreta

al muscle esquerre i a la inversa, i després toca redolar
i redolar com croquetes!
3 I si sou dels més atrevits, podeu aprendre

la coreografia completa del ball en
http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.
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CANÇONS I AUDICIONS DE LA MISSIÓ
PISTA 3

Llums, càmera, acció!
La nostra pel·li d’acció
de grans herois i malvats
ens fa tanta il·lusió!
Comença la diversió!

Llums, càmera, acció!
Es roda una pel·li nova!
Llums, càmera, acció!
Quina pel·li tan guai!

Formem un bon equip
tots fem la nostra part
treballarem units
i ho passarem genial.
Llums, càmera, acció!
Es roda una pel·li nova!
Llums, càmera, acció!
Quina pel·li tan guai!
Qui vol ser protagonista?
Qui fa de l’adversari?
Qui vol ser el director?
Qui dissenya el vestuari?

1 Jugueu a les pel·lícules i actueu com fan

els actors i actrius. Abans de començar, digueu
tots junts: «Llums! Càmera! Acció!».
2 Representeu situacions d’un rodatge amb

gestos (professió, objecte, acció…) i la resta ha
d’endevinar de què es tracta.
3 Al ritme de la cançó, feu la coreografia següent:

Cançó

També teniu aquesta
cançó en versió
karaoke per a cantarla tots junts i no
perdre-vos en cap mo
ment. La podeu
cantar abans de com
ençar cada repte.

– Balleu imitant el ball de diferents persones
triades a l’atzar.
– Quan se senta «Llums, càmera, acció!», feu un
salt, i en la paraula «acció», acompanyeu cada
síl·laba amb una palmada.
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PISTA 4

Audició Aurora màgica
En aquesta audició, podreu escoltar un ritme lent i relaxat.

1 Feu-vos cosquerelles al ritme de la música,

tractant de concentrar-vos en els moviments
dels dits. Després, canvieu els rols.
2 Al ritme de l’audició, desplaceu-vos lliurement

per casa com us suggerisca la música,
expressant a través del cos el que sentiu.

3 Escolteu l’audició amb els ulls tancats

i imagineu… Després, dibuixeu el que
ha imaginat cadascun i comproveu si
hi ha coincidències.
4 Dibuixeu en l’aire subjectant a la mà una cinta,

un tros de paper higiènic o un fulard. Agiteu-lo
com si volguéreu pintar el cel al ritme de
la música.

PISTA 5

Audició La persecució
En aquesta audició, podreu escoltar un ritme ràpid i accelerat.

1 Feu-vos cosquerelles al ritme de la música,

tractant de concentrar-vos en els moviments
dels dits. Després, canvieu els rols.
2 Al ritme de l’audició, desplaceu-vos lliurement

per casa com us suggerisca la música,
expressant a través del cos el que sentiu.

3 Imagineu escenes d’una pel·lícula que puga

tindre aquesta música de fons.
4 Feu boles amb revistes o periòdics vells

i espenteu-les amb el peu per tots els espais
de casa al ritme de la música.
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PISTA 6

Supercases
Supercases, oh, oh, oh.
Supercases, oh, oh, oh.
Supercases, oh, oh, oh.
Supercases, oh, oh, oh.

Hi ha uns grans superherois
que viuen molt a prop.
Tenen superpoders
i supercases també.

Hi ha uns grans superherois
que viuen molt a prop.
Tenen superpoders
i supercases també.

Viu Superagnés
en una casa al revés.
Supermartina, que és valenta,
en una casa de menta.

Viu Superandreu
en una casa feta de neu.
Superòscar, que és gegant,
té una casa flotant.

Supercases, oh, oh, oh.
Supercases, oh, oh, oh.
Supercases, oh, oh, oh.
Supercases, oh, oh, oh.

1 Al ritme de la cançó, feu la coreografia següent:

– En la tornada, balleu lliurement, i quan sone
«oh, oh, oh», alceu els braços i moveu-los cap
a un costat i cap a l’altre.
– En la resta de la cançó, formeu un tren humà
i moveu-vos per tota la casa al ritme
de la música.
2 Creeu rimes similars a les de la cançó partint

dels vostres noms.

Hi ha uns grans superherois
que viuen molt a prop.
Tenen superpoders
i supercases també.

3 Feu una carrera de superherois amb taps

o xapes. Dibuixeu la insígnia del vostre
superheroi preferit en el tap i ompliu-lo amb
plastilina perquè pese. Creeu un circuit amb
corbes i rectes i organitzeu una carrera
espentant el tap amb el dit. Qui arribarà
primer? Guanya el primer que aconseguisca
arribar a la meta sense eixir-se del circuit.
Superherois a superguanyar!

PISTA 7

Audició Gymnopédie núm. 1, E. Satie
En aquesta audició, gaudireu d’una peça de música clàssica.

1 Col·loqueu-vos en una posició còmoda per a

escoltar l’audició. Pot ser asseguts, tombats…,
però tranquils i atents a les sensacions que
produeix la música.
2 Al ritme de la música, feu la coreografia

següent:

3 Feu bambolles de sabó mentre us moveu

suaument per tot l’espai al ritme de la música.
Podeu fer les bambolles banyant una palleta
en aigua amb sabó.
	També es poden fer amb un cércol xicotet
o una polsera.

– Balleu imitant titelles al ritme de la música
i recreant moviments curts i delicats.
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Mindfulness: arriba el moment
de la tranquil·litat
Per a fer Mindfulness a casa només necessiteu crear una atmosfera tranquil·la.
Són xicotetes tècniques molt senzilles i divertides per a fer tots junts en família
en qualsevol moment: abans de començar les tasques, abans d’anar a dormir…
Primer de tot, us expliquem com adoptar la postura Mindful:

Asseguts en terra
Sentados
el suelo
sobre
sobre
una
una
estora
alfombra
amb con las
piernas
les
cames
cruzadas;
encreuades;
espalda
l’esquena
erguida,
i elcabeza
cap rectes,
recta
comosisiun
com
unfilhilo
queque
isquera
saliera
dede
dalt
lo del
altocap
de la
uscabeza
alçara
os elevara
cap
al sostre;
hacia
muscles
el techo;
relaxats
hombros
i mans
relajados
recolzades
y manos
sobre
els apoyadas
genolls. sobre las rodillas.

En qualsevol
cualquier zona de la casa, con
amblos
elspies
peus
bien
ben
apoyadossobre
recolzats
sobreel
elterra;
suelo;cames
piernas
lleugerament
ligeramente
separadas a la distància
separades
distancia dels
de las
malucs,
caderas,
genolls
rodillas
aflojadas; esquena
afluixats;
espalda erguida,
recta, muscles
hombros
relaxats;
relajados;
brazos al
braços
a los
costat
lados
del
del
cos
cuerpo
i cap recte
y cabeza
ambrecta
aquesta
con esa sensación
sensació
que un filde
desque
de un
dalthilo
deldesde
cap usloallarga
alto
de laalcabeza
cap
sostre.os alarga hacia el techo.

Tombats cara
Tumbados
boca
amunt
arriba
sobre
sobre
una
una
estora;
alfombra;
cames
piernas estiradas,
estirades,
lleugerament
ligeramente
separades;
separadas;
peus caiguts
piesals
cap
caídos
costats;
hacia
braços
los lados;
al llarg
brazos
del cos
a loi largo
un poc
del cuerpo,
separats
d’aquest,
y un poco
i la base
separados
del cap
derecolzada
este,
y la base
sobre
terra.
de la cabeza apoyada sobre el suelo.
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LES PEDRES
DE LA RESPIRACIÓ

Per a aquesta pràctica
necessitareu unes cin
c
pedres xicotetes per a
cadascun, que servir
an
de guia per a comptar
respiracions. Asseieu
-vos
en posició Mindful, i
col·loqueu en terra cin
c
pedres,
al vostre costat esque
rre. Quan inhaleu, dig
ue
u «un»,
agafeu una pedra i de
ixeu-la a l’altre costat,
en terra,
mentre exhaleu. De no
u inhaleu i agafeu un
a
altra
pedra mentre dieu «do
s», i quan exhaleu deixe
u-la
a l’altre costat. Així, co
mptant les respiracion
s,
haureu d’inhalar i ex
halar fins que hagen
passat
totes les pedres a l’altre
costat. Cadascun haurà
de seguir el ritme natur
al de la seua respirac
ió,
sense fer respiracion
s profundes. Les pedre
s
es poden guardar en
uns saquets de tela pe
r
a poder fer la pràctica
quan es vulga.

MASSATGE PIZZA
Poseu-vos asseguts en posició Mindful.
Decidiu qui pasta primer i aneu afegint
ingredients per a preparar una pizza sobre
l’esquena del xiquet, elaborada amb molt de
respecte i afecte. Presenteu cada acció amb
algun moviment per a fer el massatge: pasteu
amb energia l’esquena; estireu la pasta amb
l’avantbraç de dalt a baix com un corró; afegiu
ingredients, per exemple, posant la mà
suaument, amb les puntes dels dits…
Per a acabar, proposeu algun ingredient
especial relacionat amb actituds i valors que
fonamenten el mindfulness, com pau, alegria,
confiança, amor, etc. Al llarg de la pràctica,
centreu l’atenció en les sensacions corporals.

ADES
REGALANT ABRAÇ

ndful, feu un parell
Drets, en posició Mi
ndes. Comenceu
de respiracions profu
t pel saló
a caminar lentamen
d’una música suau
o l’habitació al ritme
feu una respiració
i relaxant. Quan pare,
a abraçada
profunda i regaleu un
trobe més prop.
a la persona que es
rant uns quatre
Feu la dinàmica du
nt l’atenció per
minuts i acabeu porta
acions corporals.
un instant a les sens

Acabeu fregant les mans enèrgicament
i posant-les sobre l’esquena, per tal que senta
la calor que es genera en el fregament.
Repetiu aquesta acció dues vegades mentre
feu unes respiracions amb atenció plena
i acabeu amb una abraçada d’agraïment.
En acabant, intercanvieu els rols.
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Àudios
i vídeos

Tallers creatius
Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables
Els Tallers creatius són l’ocasió perfecta per a dur a terme activitats
divertides, molt entretingudes i senzilles, a més de fomentar la
creativitat. No hi ha res que els motive més que fer una construcció
amb la vostra ajuda (sempre que siga necessària) utilitzant materials
simples. Vinga! A què espereu?
En cada taller s’indiquen els materials que necessiteu (en cas que no
disposeu d’algun, us proposem d’altres més senzills de trobar a casa) i
com dur-lo a terme pas a pas.

Encara que us donem
suggeriments per a substituir
uns materials per altres que
tingueu per casa, poseu
la imaginació a treballar
i utilitzeu els que vulgueu!

És el moment de triar-ne un. Davall de la pantalla gran trobareu
diverses opcions de resolució del taller, perquè el que compta és ser
original i no perfecte.

TALLER 1

TAQUILLA, ENTRADES I ROSES

TALLER 2

PERSONATGES DE PEL·LÍCULA

TALLER 3

GRANS ATTREZZISTES

TALLER 4

CINE MONSTRUÓS
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TALLER 1

TAQUILLA, ENTRADES
I ROSES

Podeu trobar
aquests tallers dins
d’Alimenta la teua ment,
en Àudios i vídeos.

Materials
Caixa o làmina de cartó
Cartolines o paper continu
Ceres blanes
Retoladors
Pegament
Tisores
Regle
Material lliure

Si no teniu una caixa de cartó, podeu utilitzar una bossa
de paper o cartó. Retalleu un tros amb forma de
rectangle gran per a fer l’entrada.

Podeu fer les lletres amb retoladors de colors.
Podeu substituir les cartolines o paper continu per fulls,
papers de colors, revistes, paper de regal, etc.

PASSOS A SEGUIR

Què és el primer que necessiteu per a anar al cine? Passar per la taquilla
i comprar entrades per a vore la pel·lícula, veritat? Doncs fem-ho!
1

 gafeu una caixa de cartó i obriu-la. També podeu utilitzar una làmina de cartó. Serà la vostra
A
taquilla! Retalleu el cartó i obriu una finestreta gran, perquè es veja la persona que ven
les entrades als assistents.

2

 s el moment de folrar la taquilla perquè quede tan bonica que tot el món vulga comprar la seua
É
entrada. Podeu utilitzar cartolines grans o paper continu. O, si vos costa molt, apegueu trossos
de cartolines.

3

 n la part de dalt, poseu en lletres grans la paraula «TAQUILLA», perquè quede clar on hem de
E
comprar les entrades. La podeu escriure amb ceres blanes o amb retoladors, com més vos agrade!

4

Ara és el moment de decorar-la amb els materials que vulgueu. És important que, abans
de començar, acordeu com ho voleu fer.

5

No oblideu les entrades! Dibuixeu quadrats mesurant amb el regle. Escriviu en cada entrada
el títol de la pel·lícula, el preu que vulgueu posar i a quina butaca correspon. Ara toca retallar-les!
Però abans, quantes entrades han cabut en la cartolina?

6

Finalment… Ha arribat el moment d’anar al cine! I si fem roses? Ja ho teniu tot llest per a
una vesprada de cine! Hi ha molt de públic? Com està la sala?

Vos agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’este taller: Taquilla, entrades i roses !
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TALLER 2

PERSONATGES DE PEL·LÍCULA

Materials
	Tubs de paper
higiènic

	Témperes
fluorescents

	Llana

	Material lliure
(netejapipes, trossos
de tela, pompons,
plastilina, papers
de colors…)

	Paper de bambolles
	Plomes
	Botons
	Gomets

Podeu fer els ulls mòbils amb cartolina o pintar-los
directament.

Per al vestuari dels personatges, si no teniu plomes,
gomets, botons, paper de bambolles… no vos preocupeu!
Podeu emprar trossos de tela, paper d’alumini, papers
de colors… tot el que vulgueu per a crear un vestit de
superheroi o una capa de malvat.

PASSOS A SEGUIR

Vos imagineu com seria una pel·lícula sense personatges? Hi faltaria alguna cosa, veritat?
Creareu els vostres utilitzant material de reciclatge. De segur que teniu tubs de paper higiènic.
1

 ambé podeu emprar altres materials que vos abellisca utilitzar. Serà més divertit i podreu
T
desenvolupar la vostra creativitat!

2

Ja teniu clars els personatges que voleu crear? Una aventurera? Un extraterrestre?
Una jugadora de rugbi? No vos conformeu amb un personatge… Llibertat per a crear!

3

 omenceu pintant els tubs de paper higiènic, que seran els cossos dels personatges. Com?
C
Com més vos agrade. Podeu emprar témperes fluorescents. Ja sabeu que això és un espai
de llibertat creativa! No oblideu la cara! Per a fer-la podeu emprar ulls mòbils.

4

 na vegada que els heu deixat assecar, és el moment de «vestir-los» de la forma que més vos
U
agrade: podeu apegar gomets com si foren botons, plomes com si foren barrets, paper de
bambolles per a fer un abric ben calentet, etc. Tot serà producte de la vostra imaginació!

5

 na vegada que estiguen tots acabats, penseu com es dirà cadascun, perquè… què vos sembla
U
crear entre tots històries en què apareguen els personatges que heu creat?

6

 a arribat el moment de presentar els personatges i contar les històries que heu creat. Passareu
H
una estona plena d’aventures creades per vosaltres!

Vos agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’este taller: Personatges de pel·lícula !
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TALLER 3

GRANS ATTREZZISTES

Materials
	Caixes de cartó

	Plastilina

	Tubs de paper
higiènic

	Plomes

	Cola blanca

	Llanternes
ultravioleta

	Témperes

	Pompons

	Témperes
fluorescents
	Clarions
	Netejapipes

Si no teniu plastilina, netejapipes, plomes, pompons…
per a crear les plantes de la vostra ciutat, podeu emprar
qualsevol altre material com papers de colors, trossos
de tela, botons…

I com convertir una llanterna normal en una
ultravioleta? Molt fàcil, apegant cinc capes de cel·lo
pintat amb retolador permanent blau.

PASSOS A SEGUIR

En una pel·lícula participen moltes persones: actrius i actors, fotògrafes, maquilladors, perruquers…
Però també és important l’attrezzo perquè els decorats queden meravellosos. Teniu la taquilla
i les entrades per a anar a vore una pel·lícula, i els personatges per a representar-la, però vos falta
el decorat! Vos sembla bé si en creeu un? Vos proposem crear una ciutat, però ja sabeu que podeu
fer el que més vos agrade.
1

 reparats? Elaboreu els diferents elements del decorat: arbres, edificis, cotxes, naus espacials, etc.
P
El que més vos agrade, perquè és la vostra pel·lícula!

2

Per a fer els edificis, podeu anar pintant els tubs de paper higiènic i les caixes de sabates.

3

 er a saber on col·locar els elements de la ciutat, és necessari un plànol. Dibuixeu sobre una base
P
de cartó on aniran els carrers, els edificis i els parcs. Podeu dibuixar els carrils dels carrers amb
clarions o amb témperes fluorescents. Així, de nit, la ciutat s'il·luminarà quan utilitzeu les
llanternes ultravioletes.

4

 s molt important que a les ciutats hi haja vegetació, perquè ens permet respirar… Qui s'encarrega
É
dels arbres, les plantes, les flors i els arbustos? Podeu crear-los amb tot el que vulgueu: plastilina,
netejapipes, plomes, pompons, etc.

5

 pegueu bé els edificis i la vegetació en la base de cartó perquè res faça tremolar la ciutat! Quines
A
històries poden ocórrer en esta ciutat? Imagineu-les.

Vos agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’este taller: Grans attrezzistes !
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TALLER 4

CINE MONSTRUÓS

Materials
	Cartolina

	Ulls mòbils

	Témperes

	Pals depressors

	Témperes
fluorescents

	Retolador negre
	Tisores

	Paper d’alumini

Podeu fer els ulls mòbils amb cartolina o pintar-los
directament, i podeu substituir els pals depressors
per palletes o pals.

PASSOS A SEGUIR

Esteu preparats per a crear una pel·lícula amb els millors monstres de la història?
Seran els vostres! Què necessitareu? Sobretot, molta creativitat i imaginació… I d’això no vos falta!
1

 ecessitareu uns materials molt senzills: cartolina blanca (o del color que vulgueu), témperes,
N
paper d’alumini, ulls mòbils, pals, tisores i un retolador negre per a posar diferents emocions
en els vostres monstres. Sabeu un secret? Si utilitzeu témperes fluorescents, els monstres faran
molta més por.

2

 er a començar, prepareu la cartolina, les témperes i el paper d’alumini. Feu boles amb el paper
P
d’alumini, banyeu-les en témpera i estampeu-les en la cartolina. Hi quedaran unes taques molt
originals!

3

 a arribat el moment de deixar-les assecar. Una vegada que s’hagen assecat, retalleu les taques
H
i apegueu-hi els ulls mòbils. Però… Quants ulls tenen els monstres? Els que vulgueu!

4

 ra, doneu expressió a les cares dels monstres utilitzant el retolador negre. Com més diversitat
A
millor, perquè això donarà joc en el guió de la pel·lícula! Després, apegueu-los un pal per darrere
per a construir titelles.

5

Podeu crear diferents escenaris perquè els vostres personatges monstruosos hi passegen…

6

I ara…? Ha arribat el moment d’ajuntar tots els monstres i inventar grans històries. Vos atreviu?
Deixeu volar la vostra imaginació i creativitat!

Vos agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’este taller: Cine monstruós !
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Moments de concentració
Làmines de numeració, grafomotricitat i personatge
Els imprimibles que apareixen tot seguit són una proposta de treballs
que requereixen estar assegut, concentració i una certa calma per part
del xiquet o la xiqueta. L’objectiu és que desenvolupe les habilitats
motores.
Durant la infància és molt important desenvolupar correctament
les habilitats motores fines perquè així els xiquets aconsegueixen tenir
un major control de la seua pròpia força a l’hora d’aguantar o amollar un
objecte i adquireixen precisió en l’agafada. Cada vegada que els xiquets
utilitzen les mans per a dur a terme diferents activitats com traçar
o pintar, la coordinació entre les mans i la vista es perfecciona, una cosa
totalment necessària per a aprendre a llegir, dibuixar i escriure.
En les làmines de grafomotricitat i numeració, la idea és que els xiquets
tracen sobre les línies discontínues amb la major precisió possible.
Doneu-los temps.
En la làmina de personatge, deixeu-los volar
i que el pinten i el decoren com desitgen.
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