
ARC- CIREL                                                                                                       

     

  1/2 

 

 
Popville 

 
 
 
Objectius* 

 
• Conèixer els llibres pop-ups. 
• Descobrir els edificis singulars del nostre carrer o barri. 
• Elaborar un llibre col·lectiu a la manera de “Popville”. 

 
Descripció de la proposta* 

  
Aquest llibre desplegable presenta un joc de paral·lelepípedes fascinant sobre 
la transformació d’una ciutat. A l’inici hi ha només una petita església, un 
parell de cotxes, dues cases, els arbres i, a mesura que anem avançant, 
s’obren davant dels nostres ulls uns camins que s’allarguen, una grua que 
creix, etc. De mica en mica, la ciutat va creixent, es va eixamplant, es va 
construint. Cada pàgina ens va mostrant com els volums que representen els 
edificis, els bancs, els cables, els trens i els camins van creixent. Com a únic 
text, trobem a l’última plana un poema de Pablo Guerrero. 
 
Proposem iniciar l’activitat presentant el llibre i anar veient com creix la 
ciutat, plana a plana. Després es poden observar amb detall com es 
despleguen els edificis i altres elements i fer alguna pràctica amb retalls de 
cartolina per comprendre el mecanisme (per exemple, la granota o la flor de 
lotus). Es pot acabar aquesta primera sessió observant altres llibres pop-ups 
del mateixos autors o d’altres que tinguem a la biblioteca. 
 
Dedicarem una altra sessió a parlar del barri, poble o voltants de l’escola. 
Anirem anotant aquells elements i edificis singulars que tinguin rellevància. Es 
pot consultar la bibliografia local o fer-ne entrevistes als familiars i/o veïns 
del poble o ciutat. La idea és arribar a elaborar un llibre amb les fotografies 
que farem pel barri (seguint l’itinerari) i muntar el nostre llibre desplegable a 
la manera “Popville”.  
 
El pas següent és fer una passejada pels carrers que envolten l’escola (o per 
la zona que vulguem conèixer)  per anar fotografiant els elements o edificis 
que havíem comentat en la sessió anterior. Poden ser botigues, fonts, parcs, 
detalls, balcons, esglésies, escoles, museus, edificis modernistes, llocs 
singulars, ets. De tornada a l’escola se seleccionen i s’imprimeixen les 
imatges triades a una mida inferior a una quartilla.  
 
Finalment, en petit grup, es confecciona el llibre. Es tracta de muntar petits 
diorames o pàgines que, en obrir-les, despleguin els edificis que hem triat 
(convenientment retallats). 
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Un escrit explicatiu a cada plana pot ajudar a entendre aquest viatge pel 
nostre poble o ciutat. Serà com la nostra guia turística particular. 
 
Recursos emprats* 

 
• Llibre Popville d’Anouck Boisrobert i Louis Rigaud (amb un poema de 

Pablo Guerrero) Ed. Kókinos. Madrid 2009 
• Llibre En el bosque del perezoso d’Anouck Boisrobert i Louis Rigaud. 

Ed. Hipótesis. Barcelona, 2012 
• Cartolines, cola, tisores, material escolar divers 
• Càmera fotogràfica 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Activitat adreçada a l’alumnat de cicle mitjà i superior, especialment 
indicada per complementar el coneixement del barri, poble o ciutat. 
Proposem cinc sessions. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Recomanem l’activitat per al grup de cinquè però cada escola ho pot adaptar 
en funció de quan tingui previst fer el coneixement del barri, nucli antic o 
zona singular de la ciutat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
L’activitat proposada empra l’objecte llibre com a dinamitzador de 
l’aprenentatge alhora que serveix de model per a l’acció plàstica proposada. 
Tanmateix, aquesta activitat té una estreta relació amb el coneixement del 
medi natural i social més proper, amb l’educació plàstica, l’educació 
tecnològica (TAC), l’aprenentatge cooperatiu i l’expressió escrita.    
 
Documents adjunts* 

 
Material per al mestre:  

• Bloc de Victoria Gómez, tallerista pop-up:   
http://victorialand-21.blogspot.com/ 
• Bloc de Lourdes Giraldo, mestra de Còrdova, especialista en pop-up: 
http://lourdesgv.blogspot.com/ 

 
Material per a l’alumnat:  

• Vídeo Popville: http://www.youtube.com/watch?v=Kd2U4mN10gQ 
• Vídeo En el bosque del perezoso: 

http://www.youtube.com/watch?v=4RTlIbBDjuM 


