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Resum

En Lluís i en Xavier són germans, els germans Feretti  En Lluís és el gran i sempre vol manar, en 

Xavier té el costum de repetir el final de les frases. Un dia decideixen fer-se una casa i mentre 

van fent en Lluís pren mal, en Xavier li construeix un carretó com una ambulància per portar-lo a 

curar. 

Idees per treballar el text

Descripció de personatges a partir de comparació amb elements d'ús comú. 

Anomenar correctament tots els objectes i eines que il·lustren el conte. 

Idees per treballar la il·lustració

Composició de personatges a partir d’elements quotidians

Elements mecànics, rosques i cargols.

Figures poligons de fins a 5 costats per a la construcció de la casa.

Segments necessaris per al terra i els troncs dels arbres.

Instruments de mesura i tipus de cintes mètriques.

El cocodril i les dents, línies trencades.

Altres recursos

No us perdeu el plaer de visitar la web de Hanoch Piven a l'enllaç   http://drawger.com/piven/?   hi 

trobareu des de les seves fonts d'inspiració fins els tallers que organitza i les seves darreres 

creacions. Tot un món de colors, d'objectes d'ús quotidià, joguines.. tot en fucnió de la 

expressivitat.

A l'enllaç  UnaMaHanochPiven  podreu veure el que pensa de la seva experiència a l'elaboració 

dels contes del programa Una mà de contes, una mica més avall a la mateixa plana podeu veure 

altres contes il·lustrats. 

Al seu dietari podeu trobar molts ninots de gent famosa fets a aprtir d'objectes, són clarament 

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/106
http://drawger.com/piven/?start_date=1225512000&end_date=1228107600
http://drawger.com/piven/?


identificables i una bona idea per treballar a l'escola.

Conte per enllaçar 

Sononoson? Steiner, J  Ed Altea  

Es tracta d'un àlbum fantàstic on el seu autor 

juga amb els objectes fent composicions de 

gran perfecció imitant ambients reals, una 

estació o un parc infantil entre moltes 

d'altres. És realment sorprenent descobrir 

tots els elements que fa servir per a cada 

imatge. Les imatges criden l'atenció de nens 

i nenes que s'estan molta estona concentrats. Al final del llibre cada il·lustració té relacionats tots 

els objectes fets servir per a la seva composició.


