
 

 
 
LA PERRUQUERIA DE LA CAPUTXETA 
 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 2 OCTUBRE 2010 
 
Objectius:  
 

- donar pautes a les famílies de la riquesa de la il·lustració, d’estils i tècniques i la 
importància d’educar els infants en la lectura de tota mena d’imatges. 

- mostrar el treball dels il·lustradors, com a creadors que reinterpreten el text i 
creen noves versions a partir de la narració visual. 

 
Descripció:  
1a PART:  
Sala d’actes:  Presentació  
Tots serem perruquers amb un encàrrec especial:  pentinar a la Caputxeta. 
Quin pentinat penseu que té la Caputxeta? 
Amb l’argument d’ensenyar com han pentinat al llarg de la història a la Caputxeta, 
passarem un  powerpoint que recull moltes Caputxetes il·lustrades. 
[trobareu el powerpoint enllaçat al bloc del aboratori:  
http://www.granollers.cat/blocs/cultura/laboratori-lletres-i-imatges/perruqueria-
caputxeta] 
 
2a PART: 
Anem a buscar-ne referències a dos espais de la biblioteca:  
1- ENTRADA: Exposició de les vitrines (Caputxetes cedides per una col·leccionsita 
local) 
2- SALA INFANTIL:  Petit bosc amb alfombra verda i arbre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
En aquest segon espai ens instal·larem i els infants remenaran i miraran les 
il·lustracions de les caputxetes que hi ha dins el cofre de vímet. 
 
Després la conductora explicarà algunes de les versions més divertides o curioses. 
 Per exemple:  
 [versió fidel però bonica per ensenyar: pop up]:  

Rowe, Louise. Caputxeta vermella.  Estrella Polar, 2009   
 [versions ideals per explicar a grups classe:]  
 Van Zeveren, Michel.  ¿Por qué? Ed. Corimbo, 2007     
 Rodari, Gianni. Confundiendo historias. Il·lustr. Alessandro Sanna. Ed. 
 Kalandraka, 2007  
 
3a PART:  
Sala d’actes: Taller  
Es comenten les conclusions de tot plegat, sobre l’autoria de la Caputxeta i les 
interpretacions que en fan els il·lustradors, etc.  
L’objectiu és que s’adonin que el text és un, però que cada il·lustrador en fa la seva 
lectura i reinterpretació. Moltes vegades els il·lustradors són una part essencial del 
llibre final. 
 
 
4a PART: 
L’activitat plàstica pot ser diferent segons cada situació: 
Opció més elaborada: Cada infant es fa la seva caputxeta amb felpa vermella i es fa el 
pentinat que vulgui amb llanes.  
Opció més senzilla: Si no hi ha temps o recursos poden fer un dibuix amb la seva versió 
de caputxeta. 
 
 
NECESSITATS  

- Projector de sala i powerpoint 
- Ambientació del bosc a l’àrea infantil 
- Selecció dels llibres de caputxetes 
- Material per fer la caputxa i els cabells: felpa i llana de molts colors. 
- Fil i agulla 
 
 


