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EN PERE SENSE POR     

Enllaç (20/07/09)   En Pere sense por  Unamadecontes.cat o En Pere sense por TVC

Guió: JM Hernández Ripoll 

Il·lustrador: Martí Guixé

Música: Max Sunyer

Director: Manuel Barrios

Resum

Un noi de poble viu content i feliç, sembla com tots els altes però ell no sap què és la por i això 

no el deixa tranquil. 

Idees per treballar el text

Podeu trobar-lo en aranès a Peir-sense-paur TVC

No tenir gens de por és bo? Què passaria si no en tinguéssim? 

La recepta de la xocolata desfeta, proporcions, quantitats, pes i capacitat.

Idees per treballar la il·lustració

Cossos “rodons”, cossos que es caracteritzen pel fet que rodolen. Tots els materials que es fan 

servir per a representar els 3 reis ho són, també el protagonista i els dels 3 gegants. 

Semblances i diferències entre esfera, cilindre i con. Desplegaments per mitjà de l'estampació 

amb pintures de totes les cares. Generació dels cossos per mitjà del moviment del cercle, 

rectangle i triangle. 

Com construir una piràmide, arestes i angles; amb elements de la cuina com escuradents i olives.

Representació d’un espai tancat i treball de les nocions frontera-regió.

Altres recursos

La cuina pot ser un context interessant de treball matemàtic. Podeu veure un exemple molt 

interessant a l'enllaç CuinaiProporcions  per a Primària on es treballa fent "pinxos de fruita" i a 

l'enllaç Esmorzars  hi trobareu experiències de geometria fetes a Infantil a partir de pa de motlle a 

l'hora d'esmorzar.

Contes per enllaçar 

Tu gran i jo petit      Solotareff; G   Ed Corimbo

Un petit elefant orfe és adoptat per un lleó desagradós. L'elefant, per fer feliç el 

lleó sempre li diu: Tu gran i jo petit... fins que comença a fer-se gran i el lleó va 

perdent empenta.

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/19
http://www.tv3.cat/videos/1521199/Peir-sense-paur
http://www.tv3.cat/videos/856529/En-Pere-sense-por
http://issuu.com/maymeri8/docs/esmorzars_i_ant_nez_i_m_cotxo?mode=a_p
http://issuu.com/maymeri8/docs/20cuinaxfernandez


En Xavier te por  Joles Senell  Ed La Galera

Una preciosa història sobre les pors casolanes, les tèbies i calentones que viuen sota el llit o al 

fons del passadís.


