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ELS TRES PORQUETS    

Enllaç (20/07/09)  Els tres porquets     Unamadecontes.cat o Els tres porquets TVC

Guió: JM Hernández Ripoll

Il·lustrador: Toni Llobet

Música: Panxulo  JL Jornet

Director: Manuel Barrios

Resum

Tres porquets marxen de la granja per independitzar-se i veure món. Un llop intentarà 

menjar-se'ls enderrocant les cases on viuen. 

Idees per treballar el text

A quin país va nèixer cadascú? Situem-los en un mapa. 

Quants anys té cadascú? Què vol dir això? Quines coses podem fer que abans no podíem?

Viatge per tot el móm, com es pot fer per passar per tots els continents en un viatge?

Com ho podem fer per moure un objecte? Què passa quan bufem? Quines coses es mouen i 

quines no? Influeix la forma en el fet de desplaçar-se?

Canvis a l’espai i capacitat de les cases dels tres porquets. Volum i superfície.

Idees per treballar la il·lustració

El gall que canta i desperta a tothom, el pas del temps, els rellotges i els despertadors. 

La forma de la Lluna i la d’un meló; i la d’una síndria; i la d’un formatge; i la de ...

El pes de la palla, de la fusta i de la pedra. Com se sap quant pesa cada cosa? Què pesa més 1 

kg de palla o 1kg de ferro? Treballs sobre conservació de la quantitat.

Altres recursos

Contes populars il·lustrats fent servir llenguatge simbòlic. Podeu trobar-lo descrit a l'enllaç 

TallerIlustracion

I un exemple de conte fet seguint aquest taller, pertany al CEIP Rocafonda de Mataró i el va fer la 

mestra Tresa Puy amb alumnes de 4 anys    Tres portquets il·lustrat         

Conte per enllaçar 

Le Petite Chaperon rouge  Lavater, W  Maeght Ed 

L'autora Warja Lavater ens va proporcionar una joia quan va il·lustrar el clàssic 

de Perrault fent servir només símbols pictòrics per a cada personatge. 

El conte és un desplegable imprès amb gran qualitat i sense text... no cal.

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/2
http://www.tv3.cat/videos/860679/Els-tres-porquets
http://issuu.com/maymeri8/docs/tresporquets
http://issuu.com/maymeri8/docs/annex3-xivjaem



