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Introducció
NO TINC POR és una petita història quotidiana conduïda per una actriu i protagonitzada per un
titella. En aquest espectacle hi té cabuda la màgia, les sorpreses i l’humor. És una història que
qualsevol dels nens i nenes que vinguin a descobrir-la hauran viscut, i que els pares i mares que els
acompanyin recordaran.

NO TINC POR és un espectacle per a nens i nenes de 2 a 8 anys. Tant els menuts com els grans es
queden atrapats visualment amb el titella protagonista, i alhora empatitzen amb les emocions del
personatge de carn i os, la Lluna. Reviuen les situacions que coneixen bé i, tant els aspectes més
dolços com el ritme dinàmic i l’humor, els enganxen fins a la fi.

El conte com a vehicle educatiu. Coneixent la importància del missatge implícit del conte
tradicional i sabent que sempre aporta un aprenentatge inconscient a l’infant, hem creat aquesta
història quotidiana i, alhora, fantàstica. No és només una història intrigant i divertida sinó que a
més a més, es tracta d’una història propera, on tots ens hi veurem reflectits. Pretén ser un ajut
pels petits per aprendre a dormir, i també pels grans per acompanyar els menuts en aquesta difícil
aventura. L’aventura d’anar a dormir.

Identificar els sentiments per entendre’ls, modificar-los i créixer. La por és una
emoció adaptativa que serveix per avisar d'un possible perill. Una bona gestió de la por inclou
sentir-la al cos i escoltar-la, i si no es fa, queda reprimida i pot generar problemes psicològics. Per
això és tan important que els infants aprenguin a identificar-la, entendre-la i saber si té un sentit
adaptatiu perquè l’origen de la por és real o no.

Tanaka Teatre sent el teatre com una eina de comunicació social, d’aprenentatge i, per
descomptat, de diversió.
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Argument
Avui és la primera nit que en Pere dorm tot sol a la seva habitació. En Pere té por del silenci de
l’habitació, de la tempesta, de la foscor i del monstre que hi ha dins de l’armari. La Lluna, la seva
amiga, l’ajudarà a enfrontar-se a aquestes pors i tots dos aprendran que la por existeix i que
només cal buscar solucions per calmar-la. Aprendran que per fer-se gran cal dormir sol, que a la nit
també passen coses extraordinàries i que podem canviar els nostres malsons, perquè depenen de
la nostra imaginació.
Amb jocs i històries espantaran la por, els malsons i, fins i tot, el monstre amagat en algun racó de
l’habitació. Tot perquè, finalment, els dos puguin dormir tota la nit.

Personatges:
En Pere.
El protagonista d’aquesta història és en Pere, un nen que intenta dormir. En Pere es diu així pel
conte d’En Pere sense por, aquella història d’un noi que buscava la por per tot el món perquè la
volia conèixer. Però el nostre Pere en té moltes de pors.
En aquest espectacle, hem volgut que en Pere sigui un titella, d’edat indefinida, perquè això ens
permet que els nens s’identifiquin amb més facilitat amb les situacions que l’hi provoquen por i
així, trobin els recursos necessaris per afrontar-les dia a dia.

La Lluna.
La Lluna és una noia de carn i os, divertida, capaç de posar-se a la pell dels més petits, d’imaginar
solucions i de fer aparèixer coses dels llocs més inversemblants. La Lluna apareix amb una maleta
que sembla que tingui vida i és que a dins, hi descobrirem l’habitació d’en Pere, i moltes coses
més!
La Lluna esdevé la conductora de la història, el pont entre la fantasia i la realitat, entre el joc i el
què cal fer, entre el món dels infants i el món adult.

A partir d’aquestes premisses i elements, es construeix un relat que va in crescendo a mesura que
avancen els esdeveniments. Una dolça història per descobrir tot el que té de bo la nit.
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La Companyia
Tanaka Teatre és un projecte sorgit de la inquietud de dues actrius amb una àmplia experiència en
el món infantil, tant en el camp teatral com educatiu.
Les fundadores de la companyia Tanaka Teatre van estudiar interpretació a l’escola Nancy Tuñón
de Barcelona. Posteriorment, van nodrir-se de variades experiències en diferents àmbits i camps
de la professió centrant-se, sobretot, en el teatre infantil. Fou treballant en un espectacle per a
nens i nenes quan es van conèixer i van decidir crear Tanaka Teatre.
Les integrants de la companyia tenen altres formacions que complementen la seva tasca. Una és
psicòloga i, com a educadora, és professora de teatre i expressió per a nens des de 5 fins a 20
anys; ha dinamitzat tallers sobre la resolució de conflictes a les aules i sobre la pobresa al
Caixaforum, també treballa amb empreses dedicades al lleure, com Paités. L’altra component és
llicenciada en Biologia i s’ha especialitzat en educació ambiental. Ha dut a terme diverses activitats
per a escolars relacionades amb el reciclatge, gestió de recursos i l’acostament a la natura.
El primer espectacle de Tanaka Teatre va ser Els viatges de Lilian, que es va començar a gestar
l’abril del 2007 i es va estrenar el 2 de desembre del mateix any. A partir d’aquí han sorgit altres
espectacles com Contes del món de les germanes Baldufa, Contes de la Mediterrània de les
germanes Baldufa, Un món (i un munt!) de Dracs i Contes de Nadal de les germanes Baldufa. El
darrer espectacle de Tanaka Teatre, RACONS, més enllà d’un viatge va suposar un salt cap
endavant de la companyia, fent temporada al teatre Poliorama de Barcelona el gener del 2012.
Tanaka Teatre ha estat seleccionada a La Mostra, Fira de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada i ha
participat al Festival Internacional de Titelles de Gavà i al Festival de Teatre al Carrer de
Viladecans. Ha actuat en diferents teatres, com el Teatre Poliorama de Barcelona, dins del
programa Viu el Teatre de la temporada 2011-2012. Actualment els seus espectacles es
programen en circuits com Fundació Xarxa i Rialles, i Racons forma part del programa “Circuit de
la Xarxa d'Espais Escènics Municipals” de l’ODA. També ha format part del Catàleg d’activitats
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. A més a més, Tanaka Teatre ha participat,
entre d’altres, a les Festes de la Mercè de Barcelona, a festes de Viu el Parc i Fires relacionades
amb la Interculturalitat i la Solidaritat, centres cívics i biblioteques i també a vàries escoles de
Catalunya, donant suport al seu projecte educatiu.
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Els objectius
Els objectius generals d’aquest i de qualsevol espectacle de TANAKA TEATRE són:








Garantir la igualtat d’oportunitats de veure teatre siguin quines siguin les condicions de
l’alumnat.
Familiaritzar els nens i nenes amb les arts escèniques.
Aprendre quina és l’actitud d’escolta i atenció de l’espectador de teatre.
Potenciar la manifestació, identificació i expressió dels sentiments.
Treballar la imaginació i la creativitat dels infants.
Divulgar el conte oral.
Treballar l’espontaneïtat i la improvisació dirigida a través de la interacció amb els actors.
Els nens participen de forma directa en l’espectacle on els demanem la seva col·laboració.

Objectius específics de NO TINC POR:






Reconèixer l’emoció de la por en un mateix i en els altres.
Entendre quin és l’origen de la por i saber si és justificada i proporcionada.
Trobar estratègies per fer desaparèixer la por.
Descobrir les coses positives que passen a la nit.
Repassar els hàbits saludables a l’hora d’anar a dormir

Per elaborar l’espectacle NO TINC POR, hem fet un treball de recerca que ha consistit en rellegir
llibres, contes i àlbums il·lustrats que els pares fan servir per acompanyar els infants a l’hora
d’anar a dormir. També ens hem documentat a nivell psicològic sobre els processos subjacents en
cada etapa del creixement i sobre la gestació de l’emoció de la por. Aquesta investigació ens ha
permès decidir quines estratègies volíem proposar com a idònies per a fer més senzill el moment
d’anar a dormir i així, intentar donar resposta a algunes de les preguntes que tots els educadors es
fan.

A continuació us adjuntem alguns comentaris i paraules clau que us poden ser de gran ajuda per a
comentar a classe. Es tracta d’informació addicional dels conceptes que nosaltres hem treballat
per poder crear aquest espectacle.
Hem dividit NO TINC POR en cinc parts que corresponen a cinc pors diferents que sent en Pere. La
primera por és la de mostrar-se davant del públic, i les altres quatre corresponen a les vegades
que en Pere se’n va a dormir i és desvetllat per una por o pensament. A continuació exposem
aquestes unitats i en detallem els continguts i objectius pedagògics implícits de cada part.
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Les Pors de NO TINC POR
Introducció: Por al públic- Por escènica.
La narradora de la història, la Lluna, explica als infants que en Pere no vol sortir de la seva
habitació perquè té por que a fora hi hagi un monstre. La imatge d’un monstre en aquest cas, com
en molts d’altres, és només un símbol de tot allò abstracte que els menuts no saben com catalogar
o explicar, com per exemple la por als desconeguts o a parlar en públic.
La Lluna, amb l’ajuda de tot l’auditori, aconseguirà trencar el gel i fer que en Pere se senti prou
còmode com per sortir de la maleta i saludar a tots els nens i nenes.

Por de la Solitud
La primera vegada que en Pere se’n va a dormir, dóna voltes i voltes al llit sense aconseguir-ho.
Està incòmode i finalment es lleva desesperat perquè té por de dormir sol.
La por d’estar sol es dóna en moltes ocasions durant la infància. És la mateixa por que
experimenta l’infant quan els pares el deixen al parvulari o a casa d’algun amic o familiar. La por o
angoixa de separació és la por que té el nen o nena quan se’l separa dels seus pares, i és la
necessitat que algú el protegeixi dins el seu món poblat de fantasia. Es dóna pràcticament des del
naixement fins els 8 anys, adquirint més força dels 3 als 5 anys.
Davant la por a la solitud d’en Pere, la Lluna li explica que ella es troba a l’habitació del costat, ben
a prop. Li expressa amb paraules la situació i raona la proximitat; però això sovint no és suficient.
La Lluna, en un intent de despertar l’instint protector del nen, dóna un osset de peluix al Pere tot
explicant-li que l’osset té por i que necessita algú valent com ell al seu costat. En Pere, sense
adonar-se, canvia el seu rol de cuidat a cuidador, i es fa càrrec del peluix. Com que algú confia en
ell, ja no té por. I a més a més, cap dels dos ja no està sol.

Por de la Tempesta
La segona vegada que en Pere comença a dormir es desperta sobresaltat pel so de la tempesta.
Crida la Lluna i li diu que l’osset de peluix té por dels llamps, dels trons, de la pluja i del vent que
sacseja la finestra. Però en realitat, qui té por de la tempesta és ell.
La por de la tempesta és una por instintiva que apareix ja durant el primer any de vida. És una por
gairebé reflexa, com la por als sorolls forts i imprevistos. Augmenta dels 6 als 8 anys, mantenint-se
durant un llarg període i disminuint normalment a partir dels 12 anys.
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Davant una por natural com és la por a la tempesta, la Lluna parla amb el Pere D’IGUA. El més
important és identificar i reconèixer l’emoció de la por en un mateix: no és el peluix qui té por,
sinó en Pere. I després, la Lluna explica que a ella tampoc li fa gaire gràcia la tempesta, però que a
casa estan segurs i que només cal distreure’s amb una altra activitat perquè la tempesta passi. Cal
habituar-se a escoltar els sons dels trons i dels llamps i, sobretot, no alimentar la por. Per això, la
Lluna i en Pere es posen a jugar.

Por de la Foscor
Aquest cop, en Pere es desperta enmig de la nit i observa el seu voltant. No comprèn les ombres
que veu ni les estranyes formes que s’hi formen. Valent i curiós, s’aixeca del llit per deambular i
investigar, però no s’hi veu. Ensopega, cau i es fa mal. Quan la Lluna el descobreix, obre el llum i
en Pere s’adona que era molt a prop d’una situació realment perillosa. S’espanta i retorna al llit.
La por a la foscor és també una por natural pràcticament des de l’inici de la vida i que es manté
fins als 9 anys, quan comença a disminuir. És una por instintiva, a allò desconegut. La podem
treballar acompanyant l’infant en l’aventura de descobrir què s’amaga darrera de les ombres. És
positiu participar activament, com un joc, ajudant-los en aquesta creuada fantasmagòrica. Com?
Apropant-nos al seu món imaginari i desvetllant que allò que sembla perillós, quan obrim el llum
no ho és.
La Lluna reconeix que “no és fàcil ficar-se al llit i tancar els ulls enmig del silenci i la foscor”, però
ens mostra que la nit no és fosca del tot perquè la lluna i els estels il·luminen el cel.
També li explica a en Pere, i a tots els nens i nenes presents, que la nit amaga moltes activitats i
que hi ha un munt de gent treballant mentre dormim perquè quan obrim els ulls l’endemà, tot
segueixi igual. Així tranquil·litzem l’infant a l’hora d’anar a dormir, i el nostre protagonista es
quedarà ben adormit.

Por dels Monstres i els Malsons
A NO TINC POR és la Lluna, la narradora, qui té por dels monstres, perquè els adults també tenen
pors i malsons. Cal que els infants ho sàpiguen per no avergonyir-se’n i per poder reconèixer,
parlar i tractar els sentiments i les emocions amb llibertat.
La por als personatges imaginaris podria tenir origen en la por als estranys o la por a personatges
disfressats que es gesta dins els primers anys de vida. Però concretament, la por als monstres, té la
seva màxima expressió entre els 6 i 8 anys.
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Aquesta vegada és la Lluna qui té un malson i desperta en Pere buscant consol. Junts, s’espantaran
i superaran la por inicial per poder buscar el monstre per tota l’habitació d’en Pere i també per la
resta de l’auditori. Cercaran per Internet les maneres d’atrapar i espantar un monstre. Entre tots,
construiran una mena de retrat robot del monstre, per adonar-se que alguns trets formen part de
l’imaginari comú. Finalment, s’adonaran que els monstres no existeixen fora de la nostra ment, i
que per això, també els podem fer desaparèixer o transformar-los en alguna cosa menys
espantosa, i fins i tot, agradable o divertida.
Des de Tanaka hem apostat per separar la realitat de l’imaginari. No per menysprear-la, al
contrari, sinó perquè la imaginació no té límits, ni ha de tenir-ne, però cal que els nens i nenes
sàpiguen que simplement es tracta d’imaginació. Podem donar vida als monstres i convertir-los en
amics, però sense oblidar que només són dins de la nostra ment.
En Pere i la Lluna, el nen i l’adult, aprendran junts a reconèixer, identificar, lluitar i superar les
pors. Perquè la por no és només cosa de petits.

Com tractar la por?





Demostrant al nen que entenem com se sent.
Parlant de la por obertament.
Explorant les pors. No passa res per sentir por. Cal anar més enllà i saber què s’hi amaga
darrera.
Fent coses junts per alleugerir les pors.

Les pors tractades en aquest espectacle són pors habituals dels 4 als 6 anys. Formen part d’un
estadi evolutiu, però poden persistir i convertir-se en un problema si:








L’infant té un temperament ansiós i sensible.
Els pares tenen pors semblants.
El nen o la nena ha hagut de fer front a esdeveniments estressants.
L’infant ha viscut una experiència negativa de por a la vida real.
No s’ha fet res per ajudar al nen o la nena a superar les seves pors.
S’ha donat massa importància a la por.
S’ha evitat i ignorat la por.

Cal diferenciar les pors de les fòbies. En aquest cas caldria la intervenció d’un especialista.
Les fòbies tenen un component irracional sovint impropi i estrany, mentre que les pors les podem
racionalitzar. Parlar de les pors i preocupacions acostuma a millorar-les; parlar de les fòbies pot
empitjorar-les.
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Bons hàbits per dormir
Als 5 anys d’edat el 25% dels nens no dormen bé. Se sol pensar que les pors nocturnes és la causa
de que els infants no dormin bé, però en realitat no és així. És la manca de bons hàbits per dormir.
A continuació us proposem uns exemples de bons hàbits per anar a dormir:







Quan diem bona nit al nen o a la nena, li podríem dir sempre amb les mateixes paraules,
tal i com fan els nostres protagonistes. Així l’infant sap que és la senyal per adormir-se.
Evitar quedar-se molta estona a l’habitació. Si marxem molt ràpid s’angoixarà, però si ens
quedem massa estona, ja no voldrà que marxem.
Davant els malsons, no acostar-se sempre al llit, es podria convertir en un hàbit. Provar de
calmar-lo en la distància.
Ensenyar als infants que els malsons es poden modificar perquè tinguin finals feliços.
Anar en compte amb conductes com mirar a sota el llit per demostrar que el monstre no
és allà. Pot provocar l’efecte contrari! Per què hi mirem si no hi pot ser?
Parar atenció amb deixar un llum encès: pot transmetre la idea que la foscor és perillosa.

Els infants se senten còmodes amb les rutines. Establir costums positius i tranquils que anunciïn la
proximitat del moment d’anar a dormir com sopar, banyar-se, posar-se el pijama i dedicar una
estona a un conte o a escoltar música, contribueixen a que els menuts s’entreguin contents i
relaxats al moment de separar-se dels pares per la nit i adormir-se.
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ACTIVITATS
Activitats i Reflexions
Per aconseguir aquests objectius que us hem descrit, a continuació fem unes propostes
didàctiques i us presentem una sèrie d’activitats per treballar a l’aula.
Abans de veure NO TINC POR us proposem invertir una hora de classe amb els alumnes per a
preparar-los, i comentar els següents aspectes:





Presentar l’obra que veuran i els personatges que hi trobaran.
Recordar com ens hem de comportar quan es veu teatre.
Preguntar si han anat alguna vegada a veure teatre.
Parlar de les situacions quotidianes on ells senten por.

Després de veure l’obra també us animem a treballar l’espectacle que han visionat.
Per comentar a la Classe:
Algunes de les preguntes que us proposem us permetran avaluar la comprensió i l’atenció dels
nens i les nenes, i com que les respostes a la majoria de preguntes són llargues, es poden
completar entre tots. D’altres preguntes poden donar peu a un debat per reflexionar.


Comenteu l’espectacle, què us ha agradat o desagradat? Què en recordeu?



Quins personatges hi sortien?



Quan has vist que en Pere tenia por? Per què?



I la Lluna, tenia por? Quan i per què?



Hi ha alguna cosa que et faci por a vegades? Quina i per què?



Quan tens por, què fas? Demanes ajuda o la companyia d’algú? Com ho fas? Què creus
que podries fer la propera vegada per no tenir por?



A l’espectacle diuen que la nit és plena de coses bones, i que encara que sembli tranquil·la
i silenciosa, hi ha un munt d’activitats que hi tenen lloc i persones que hi treballen. Quines
són?
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Dins la nostra història es diu que en Pere ja és al llit a punt d’anar a dormir, perquè abans
s’ha posat el pijama, s’ha rentat les dents, s’ha raspallat els cabells i ha fet un pipi. Quines
coses feu abans de dormir? Escolteu alguna música relaxant? (Parlar dels bons hàbits i de
l’ambient necessari per descansar com cal i poder estar en forma per l’endemà).



En un parell de moments de l’espectacle, tant la Lluna com en Pere badallen contagiant-se
un amb l’altre. Heu tingut ganes de badallar durant l’obra? Us heu fixat que els badalls són
contagiosos? Divertiu-vos fent-ne la prova a qualsevol hora i lloc.



En Pere i la Lluna juguen a un joc per distreure’s mentre passa la tempesta. Recordes quin?
Hi has jugat mai? Prova-ho!



A part del teatre, tenim a l’abast un recurs més proper per fer volar els somnis i la
imaginació, sabeu quin és?

A continuació us detallem les activitats que podeu realitzar a l’aula. Les trobareu dividides per
edats i cicles. Deixem a les vostres mans escollir les activitats que us siguin més adients i
interessants.

Per acabar, els qui formem Tanaka Teatre ens agradaria rebre un dibuix, una carta, o una
fotografia en la que ens expliquéssiu què us ha semblat l’espectacle, o les activitats que heu
realitzat després. Us hi animeu? Si ho feu, nosaltres us respondrem!

En podeu escollir uns quants, escanejar-los i enviar-los al nostre correu electrònic:
tanaka@tanakateatre.com.
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Educació Infantil
de Primer Cicle (2 - 3 anys) o Llar d’Infants

Abans de començar amb els exercicis específics d’aquest cicle, comenteu i reflexioneu algunes de
les qüestions que us proposem a l’apartat anterior.


A l’espectacle l’emoció protagonista és la Por. Però n’hi pots veure moltes d’altres. A
l’Annex 1 hi trobaràs unes imatges de nens i nenes expressant emocions. Les reconeixes?



Cada cop que en Pere se’n va a dormir, la Lluna toca una caixeta de música amb una cançó
que segurament has reconegut. Saps quina és? Canteu-la a classe i feu-ne algun dibuix que
la il·lustri. A l’Annex 3 trobareu la lletra de la cançó.



Hi ha monstres bons, divertits i amistosos com, per exemple, els de la pel·lícula Monstres
SA, o els de Barri Sèsam. En coneixeu més? Podeu dibuixar-los i penjar-los per tota la
classe perquè us defensin!



Durant l’obra, la Lluna reconstrueix el perfil físic del monstre que sortia en el seu somni. És
un ésser fruit de la seva fantasia. I si dins el somni semblava que feia por, resulta que vist
de prop fa més aviat riure. Us proposem que pinteu unes màscares i que jugueu a
espantar-vos o a fer riure! A l’Annex 4 hi trobareu algunes idees.



Us proposem que entre tots construïu un monstre a partir del collage. Retalleu diferents
trossos de paper de colors, paper de xarol, cartolina o qualsevol material, i l’enganxeu per
formar aquest ésser fantàstic. Feu equips d’alumnes i distribuïu funcions (uns que facin els
ulls, altres la boca, o les boques, etc). Envieu-nos després algunes imatges per e-mail!
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Educació Infantil
de Segon Cicle (4 - 6 anys) o Parvulari

Abans de començar amb els exercicis específics d’aquest cicle, comenteu i reflexioneu algunes de
les qüestions que us proposem a l’apartat anterior.


A l’espectacle l’emoció protagonista és la Por. Però n’hi pots veure moltes d’altres. A
l’Annex 1 hi trobaràs unes imatges de nens i nenes expressant emocions. Les reconeixes?



A l’espectacle hi surt un titella. Existeixen molts tipus de titelles: de guant, de fil, etc. En
Pere és un titella de tija. Us proposem que fabriqueu un titella de dit amb plastilina o un
titella de guant. A l’Annex 2A i 2B hi trobareu les instruccions perquè escolliu.



Durant l’obra, la Lluna reconstrueix el perfil físic del monstre que sortia en el seu somni. És
un ésser fruit de la seva fantasia. I si dins el somni semblava que feia por, resulta que vist
de prop fa més aviat riure. Us proposem que construïu unes màscares i que jugueu a
espantar-vos o a fer riure! A l’Annex 4 hi trobareu algunes idees.



La Lluna i en Pere busquen per Internet maneres d’atrapar i espantar un monstre.
Recordes quines? Et proposem que n’inventis de noves, en feu una llista o les poseu en
pràctica per aconseguir una aula a prova de monstres!



De nit, o quan se’n va la llum, podem jugar a moltes coses: a explicar-nos endevinalles i
acudits, a les paraules encadenades, a trobar-nos en amagatalls, i també podem dibuixar a
les fosques! Els artistes tenen els cinc sentits com tothom, i dos més: imaginació i
memòria. Apagueu el llum i amb paper i pintures, resteu en silenci i escolteu. Agafeu les
pintures i dibuixeu el què sentiu. Dibuixeu línies fortes per sorolls forts i suaus per sons
fluixos. Podeu escriure què és cada cosa. És divertit perquè quan obriu el llum veureu tot
un conjunt de colors i ratlles que us sorprendran.



Si tens una classe prou petita pots jugar a una versió adaptada del corre-cuita perquè els
infants agafin seguretat en la foscor. Assegura’t que ningú té molta por a la foscor, sinó
sempre pots abaixar només una mica les persianes i fer una aproximació successiva. Tanca
els llums i queda’t al costat de l’interruptor. N’ets el vigilant. Es tracta que els nens i les
nenes intentin encendre el llum de l’habitació mentre l’adult ho evita atrapant els nens.
Cal vigilar que no hi hagi cap objecte a l’habitació que pugui provocar incidents.
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Educació Primària
Cicle Infantil (6 – 8 anys)

Abans de començar amb els exercicis específics d’aquest cicle, comenteu i reflexioneu algunes de
les qüestions que us proposem a l’apartat anterior.


A l’espectacle l’emoció protagonista és la Por. Però n’hi pots veure moltes d’altres. A
l’Annex 1 hi trobaràs unes imatges de nens i nenes expressant emocions. Les reconeixes?



A l’espectacle hi surt un titella. Existeixen molts tipus de titelles: de guant, de fil, etc. En
Pere és un titella de tija que viu en una maleta. Heu vist la seva habitació? Us proposem
que fabriqueu la casa o l’habitació per a un titella o ninot que ja tingueu. A l’Annex 5 hi
trobareu algunes idees.



Els trons a vegades fan molt soroll i ens sobresalten. És com si els àngels juguessin a la
bolera! Inventa una història per explicar l’origen dels trons. Mentre l’expliqueu a la resta
de la classe, uns companys us poden fer la banda sonora amb una caixa de cartró o un
rotllo de paper de plata per imitar el so dels llamps i els trons. Intenteu fer més soroll que
la tempesta!



Per aconseguir un objectiu, abans cal definir-lo. Per això abans d’atrapar un monstre cal
saber com és! La Lluna es posa a la pell d’un detectiu per tal de fer un retrat robot del
presumpte monstre. Us proposem que aprengueu i jugueu a fer retrats dels vostres amics,
mestres, pares, tiets, avis i veïns seguint les instruccions de l’Annex 6.



Què pots fer en una nit de tempesta? Calcular a quina distància es troba! Compta els
segons entre el llamp i el so del tro. Cada segon equival a 340 metres, així cada tres segons
són aproximadament un kilòmetre.



A les fosques les ombres dels objectes que ens envolten poden semblar-nos coses que no
són. Us proposem que empapereu una paret i amb l’ajuda d’un llum o una llanterna,
il·lumineu els companys de classe i els objectes que vulgueu i en dibuixeu l’ombra.



Si tens una classe prou petita pots jugar a una versió adaptada del corre-cuita perquè els
infants agafin seguretat en la foscor. Assegura’t que ningú té molta por a la foscor, sinó
sempre pots abaixar només una mica les persianes i fer una aproximació successiva. Tanca
els llums i queda’t al costat de l’interruptor. N’ets el vigilant. Es tracta que els nens i les
nenes intentin encendre el llum de l’habitació mentre l’adult ho evita atrapant els nens.
Cal vigilar que no hi hagi cap objecte a l’habitació que pugui provocar incidents.
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ANNEXOS
Annex 1. Nens expressant emocions.
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Annex 2A. Construeix Un titella de dit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dibuixa una bata com a la imatge per fer el cos del titella (hauràs de fer dues parts iguals).
Retalla els dos dibuixos de la bata i enganxa’ls només pels costats, com al dibuix.
Dóna-li una volta deixant a fora el que era a dintre.
Comprova que et queda com al dibuix.
Fes els caps dels ninots amb boles de plastilina i decora les seves cares.
Fes un forat al cap de plastilina per ficar-hi un dit.
Amb feltres pots fer els braços i la resta de la roba o altres detalls.
Fes els cabells amb plastilina.
Fica dos dits sota els vestits fins que les puntes entrin a la plastilina.
Posa’ls una veu a cadascun i… a jugar!
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Annex 2B. Construeix un titella de guant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Talla una bena com les que fan servir els metges a tires.
Mulla les tires dins el guix.
Infla un globus de la mida del cap de la nina. Lliga el globus.
Fes el coll amb un tub de cartró.
Folra el globus inflat i el cartró amb les benes que havies preparat.
Modela la forma dels ulls i de la boca.
Els vestits es fan enganxant trossos de feltre de colors. Fes-los prou amples perquè hi
puguis passar la mà o un pal.
8. Posa’ls una veu a cadascun i… a jugar!
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Annex 3. Cançó La Lluna i la Pruna
La Lluna, la pruna,
vestida de dol;
son pare la crida,
sa mare la vol.
La lluna, la pruna
i el sol matiner;
son pare la crida,
sa mare també.
La noia petita
remena els coixins;
sa mare la renya
davant dels fadrins.

18

Annex 4. Fes-te una màscara monstruosa!
Dibuixa una rodona una mica més gran que la teva cara. Dibuixa-li els ulls, el nas i la boca.
Retalla la màscara i les obertures pels ulls, nas i boca.
Ara ja la pots pintar i enganxar-li el que vulguis, com per exemple pals, plomes, botons, llana, o
pedretes.
Posa-li una goma o una cinta, i transforma’t en un monstre!
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Annex 5. Casa de ninots o de titelles.
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Annex 7. Com fer un retrat robot.
La Lluna, imitant les pel·lícules de policies, fa la reconstrucció del perfil físic del monstre. Sabies
que hi ha dibuixants que s’han especialitzat en fer retrats robots? Un testimoni descriu l’autor dels
fets i el dibuixant intenta reproduir-lo segons la forma del cap, pentinats, nassos, ulls, ulleres,
bigotis, boques, etc. A continuació hi trobaràs múltiples idees per retallar o copiar i provar de
dibuixar alguns retrats robots de les persones del teu voltant. Mostra el dibuix als companys i a
veure si endevinen qui és.
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