
Carme Aymerich Padilla, en llicència d’estudis “Matecontes” 2008-2009

HANSEL I GRETEL      

Enllaç (20/07/09)   Hansel i Gretel  Unamadecontes.cat o Hansel i Gretel TVCGuió: JM 
Hernández Ripoll

Il·lustrador: Paco Fernández

Música: Max Sunyer

Director: Manuel Barrios

Resum

Dos germans són abandonats al bosc on patiran el segrest d'una bruixa especialista en xocolata 

que se'ls vol menjar.

Idees per treballar el text

 Valor de l’€ , quines coses es poden comprar, quines no; valor dels cèntims.

Composició de quantitats discretes en monedes d'1, 2 i 5 cèntims.

Comptatge de 10 en 10; igualtat entre 1€ i 100cèntims.

Descomposició del 100 en monedes iguals de 2, 5, 10, 20 i 50 i en monedes de valors diferents.

Idees per treballar la il·lustració

Recepta de la xocolata fosa per fer “mones” de pasqua.

Procés de construcció d’una casa amb plaques de xocolata. 

El 1955 la cineasta Lotte Reiniger va fer aquest curt d'animació 

sobre el conte de Hansel i Gretel, l'audio està en anglès, però fins i 

tot si els alumnes no l'entenen descobriran com  dins del seu cap el 

conte va posant la lletra a la historia coneguda. Enllaceu a Hansel i 

Gretel Reiniger un "blanc i negre" preciós!  

Per saber-ne més el documental on es veu com feia les seves siluetes en blanc i negre Lotte 

Reiniger documental

Altres recursos

A l'enllaç Bon profit Marti i Pol  trobareu alguns dels poemes del poeta per ser il·lustrats.

El 1955 el cineasta Lotte Reiniger va fer aquest curt d'animació sobre el conte de Hansel i Gretel, 

l'audio està en anglès, però fins i tot si els alumnes no l'entenen descobriran com  dins del seu 

cap el conte va posant la lletra a la historia coneguda. Enllaceu a hansel i Gretel Reiniger un 

"blanc i negre" preciós!  I per saber-ne més el documental on es veu com feia les seves siluetes 

en blanc  i negre Lotte Reiniger documental

Si voleu és experimentar amb xocolata comenceu per entrar a la web Museu de la xocolata on hi 

trobareu tots els enllaços per fer visites i activitats.

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/21
http://www.tv3.cat/videos/856509/Hansel-i-Gretel
http://www.pastisseria.cat/ct/PortadaMuseu
http://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck
http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM
http://issuu.com/maymeri8/docs/poemes_bon_profit_
http://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck
http://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck
http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM
http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM
http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM
http://www.youtube.com/watch?v=KxkIGXVwZTM


Conte per enllaçar 

Casa    Félix, M  Ed Lumen

Un ratolí coneix una ratolina i decideix construir un niu d'amor, podeu 

seguir la construcció de la caseta i repetir-la només seguint el llibre pàgina 

a pàgina, no hi ha text, no cal. 


