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Els tres bandits 
 
 
 
Objectius* 

  
• Aprendre a llegir amb els àlbums il·lustrats, en una situació real de 

lectura. 
• Aprendre a relacionar conceptes, paraules i situacions. 
• Ampliar vocabulari. 
• Inferir i anticipar hipòtesis.  
 
Descripció de la proposta* 

  
Tres bandits tenen atemorida la contrada. Durant la nit s’amaguen als marges 
del camí i assalten els carruatges que hi passen. Tothom els té por i ni els 
homes més valents s’atreveixen a enfrontar-s’hi. Així han aconseguit un botí 
fabulós que amaguen en una cova. Una nit assalten un carruatge que només té 
una passatgera, una nena òrfena de nom Úrsula, i se l’enduen al seu 
amagatall. Li preparen un llit ben tou perquè dormi. A partir de llavors, la 
relació amb la nena canvia l’actitud dels bandits i es tornen bons. Es dediquen 
a recollir tots els nens abandonats per tenir-ne cura. Gasten tots els diners 
que han robat en comprar-los roba i un castell on viure feliços. Així, de mica 
en mica, el lloc va creixent, els nens orfes ens van fent grans i construeixen 
noves cases al voltant del castell. 
 
La proposta que presentem és per DURANT LA LECTURA. Els tres bandits 
ofereix al lector múltiples imatges que ajuden a la reflexió, des de la portada 
fins al final. Aturar-se a cadascuna de les pàgines, contemplar-les i analitzar 
els colors, la composició, els fons, les expressions de les cares, els ulls 
(sempre els ulls!) i tots els detalls han de permetre al mestre un treball de 
lectura de la imatge realment creatiu. 
 
La lectura del text ha de servir per fer un treball d’anàlisi i observació basat 
en les hipòtesis i la descoberta de la paraula escrita. Proposem la lectura 
d’aquest àlbum en una seqüència temporal de tres setmanes (quinze sessions) 
en què cada dia s’analitzin dues o quatre pàgines. 
 
Recursos emprats* 

 
• Llibre Els tres bandits de Tomi Ungerer. Ed. Kalandraka (també versió en 

castellà i en anglès). 
• Quadern d’activitats per a l’alumne.  
• Pel·lícula per passar-la al final de les tres setmanes 

http://www.youtube.com/watch?v=RBqdcvAkjWk) 
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La proposta està adaptada a partir de les activitats del llibre d’Hervé 
Puydebois Apprentissage de la lecture à partir de l’album, editat per 
“L’École”; París, 2000. 
 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
L’activitat està pensada per a l’alumnat de cicle INICIAL, en quinze sessions. 
Una bona manera de procedir és dedicant-li una estona (mitja hora) cada dia, 
de manera continuada per no perdre l’interès. Si són alumnes de primer de 
primària, és millor a partir del segon trimestre.  
 
El llibre permet elaborar un pla de discussió sobre alguns dels seus continguts. 
Per exemple podem aturar-nos en el punt de la història en què la nena 
demana als bandits què faran amb tots aquells tresors:  

- Què en fareu de tot això? - Va preguntar als bandits. 
Llavors els bandits es van mirar sorpresos. 

Aquest és un dels diferents moments d’inflexió de la història i el punt on, si es 
vol, cal aturar-se per plantejar hipòtesis: 
- Què pensaven fer els bandits amb tots els tresors? 
- Què faríeu vosaltres amb un “tresor”? 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Activitat pensada per a l’alumnat de cicle inicial d’educació primària, per 
treballar-ho en grup classe. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
El conte permet reflexions sobre l’adopció d’infants i també sobre les pors. 
 
Documents adjunts* 

 
Material de treball per al mestre: 
Dossier amb les indicacions 
 
Enllaços: 
http://www.youtube.com/watch?v=RBqdcvAkjWk 
http://www.tomiungerer.com/ 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
Quadern on es van anotant i realitzant les diferents activitats programades, 
per arribar a la comprensió del text així com a la observació dels elements 
plàstics que l’autor ha anat introduint per entendre millor l’obra. 


