
 

 

 

 

ANDERSEN DINS UNA CAPSA DE LLUMINS  

 

2 d’abril 2011 

 

Objectius 

- Donar a conèixer el dia 2 d’abril com a Dia Internacional del Llibre infantil 

- Explicar la diferència entre Grimm o Perrault, que eren compiladors, i 

Andersen, que és autor dels seus contes.  

- Donar a conèixer la pàgina de creació literària “Una mà de contes” 

- Experimentar amb la creació d’un llibre objecte 

 

Descripció 

 

A la sala hi haurà taules de treball al fons, per al taller. De moment, però, els infants 

seuran a la catifa de davant la tarima.  

Hi haurà cinc faristols buits.  

 

1a part  

La conductora del laboratori fa una pluja de títols de contes que els infants coneixen: 

pregunta, els dóna pistes, etc.  

L’objectiu final és explicar que molts d’aquells contes que diuen són firmats pels 

Germans Grimm, Perrault i Andersen, però hi ha una petita diferència: alguns 

d’aquests eren compiladors i, en canvi, Andersen era autor.  

 

2a part  

Es presenta HANS CHRISTIAN ANDERSEN  

Resum de la seva vida, molt breu, a partir del llibre:   

Bernal, M.Carme; Rubio, Carme. Tant de gust de conèixer-lo, senyor Andersen. 

Il·lustr. Emma Schmid. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2006 

 

La conductora connecta el portàtil i amb el projector es dóna a conèixer la pàgina ”Una 

mà de contes” i ensenyem que es pot triar per autor. Mostrem quins contes 

d’Andersen hi ha: http://www.unamadecontes.cat/inici/contes/list/ 

Segons el temps que tinguem, podem mirar algun conte sencer (+ - 5 minuts). 

 

3a part  

La conductora treu sis capses de llumins decorades amb diferents elements.  

Cada capsa fa referència a un conte i es convida diferents nens perquè les vagin obrint 

i endevinin a quin conte fan referència.  

 

A mesura que s’endevina, la conductora treu una edició del conte i el va posant als 

faristols, conjuntament amb la capseta de llumins corresponent.  

 

 



 

 

 

Les capses de llumins estan pintades segons el títol:  

 

1. Capsa folrada amb diferents tons blaus. La sireneta  

A dins la capsa hi ha sorra, unes petxines i una escata feta amb un gomet blau 

brillant.   

Llibre que es mostrarà:  

La sirenita. Il·lustr. Anstassija Archipowa. Everest, 2005 

 

2. Capsa de color verd. La princesa i el pèsol 

A dins hi ha moltes capes de robes diferents i al final un pèsol. 

Llibre que es mostrarà:  

Child, Lauren. La princesa i el pèsol. Serres, 2005 

 

3. Capsa amb plomes enganxades. L’aneguet lleig 

A dins hi ha plomes de gallina autèntiques  

Llibre que es mostrarà:  

Dalmases, Antoni. L’aneguet lleig. Cruïlla, 2009 

  

4. Capsa folrada amb paper de diari. El soldadet de plom 

A dins hi ha un vaixell fet de paper de diari... 

Llibre que es mostrarà:  

Müller, Jorg. El soldadito de plomo, en dibujos, basado en el cuento de Hans 

Christian Andersen. Lóguez, 2005 

 

5. Capsa folrada amb imatge de cinta mètrica. El vestit nou de l’emperador 

A dins hi ha estris de cosir. 

Llibre que es mostrarà: 

Ballesteros, Xose. El vestit nou de l’emperador. Kalandraka, 2001 

 

6. Capsa de llumins normal. La petita venedora de llumins 

A dins hi haurà llumins de veritat... 

Llibre que es mostrarà: 

Andersen, H.C. La pequeña cerillera. Il·lustrat per Judit Morales. Anaya, 2004 

 

 

4a part  

El taller 

Cada família o cada infant pot crear el seu llibre objecte d’homenatge a Andersen.  

Tindran objectes relacionats i els llibres. Cadascú pot adaptar, inventar, escriure el que 

vulgui al voltant del personatge i les seves històries.  

Material que donarem a cada infant: 

- capsa de llumins grossa (buida) 

- cartolinetes per folrar-la 

- tira de paper dinA3 que s’haurà de plegar com un acordió 

- cinta perquè lliguin a l’extrem de l’acordió 



 

 

 

 

- llapis i bolígraf i colors per escriure a l’acordió la seva versió del conte o allò 

que vulguin al voltant de l’autor  

- objectes relatius a cada conte presentat:  

o trosset de paper de diari perquè facin un vaixell de paper 

o ploma 

o pèsol 

o escata 

o cabdell de fil 

 
Necessitats 

- projector i ordinador per veure www.unamadecontes.cat 

- 20 capses de llumins  

- 6 capses preparades amb els seus contes corresponents 

- 6 faristols per posar-hi els llibres  

- 20 pèsols 

- 20 cabdells de fil 

- cinta mètrica i estris de cosir 

 

 

 

 


