
 

 
 
 
L’OMBRA DE PETER PAN 

 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 16 d’octubre 2010 
 
Objectius: 

- Presentar llibres de la temàtica de l’ombra per mostrar als infants les seves 
possibilitats artístiques, creatives i lúdiques. 

- S’agafa la referència de l’episodi de Peter Pan per aprofitar i oferir als talleristes 
el visionat d’una versió de l’obra de Barrie poc comuna. Es tracta de mostrar als 
pares i mares com una pel·lícula en blanc i negra, muda, pot atrapar també als 
infants. Evidentment, també es busca trencar la relació directa de Peter Pan i 
Walt Disney. 

 
 
Descripció: 

1a PART:  
Entrarem a les fosques, amb lots i frontals, i buscarem l’ombra de Peter Pan. Estarà 
feta de paper xarol negra i penjada en alguna banda de la sala d’actes. 
 
2a PART:  
Explicar d’on ve el títol de la sessió, preguntar si algú coneix l’episodi de l’ombra de 
Peter Pan. 
Passarem un fragment de la pel·lícula:   
 
PETER PAN 
Director: Herbert Brenon 
Producción: Famous Players-Lasky  
Guión: J.M. Barrie, Willis Goldbeck  
Reparto: Betty Bronson, Ernest Torrence, Mary Brian, Virginia Browne Faire  
Distribuición: Paramount Pictures  
Fecha: 29 Diciembre 1924  
Duración: 105 minutos  
 

 



 

 
 
 
 
Posarem del minut  15 al 23, just el fragment de l’ombra. 
A diferents versions del llibre de Peter Pan tindrem marcades les pàgines de l’episodi 
de l’ombra i si cal, es pot llegir.  
 
3a PART:  
La coordinadora farà una presentació de llibres que juguen amb el tema de les ombres 
a tot el grup.  Aquests llibres quedaran en un racó per poder-se llegir i després es 
poden agafar en préstec. 
 
4a PART:  
Convidarem als infants del taller a jugar amb ombres. Hi haurà diferents racons i les 
famílies podran anar jugant al seu ritme:    
 

1. LUCKY LUKE: posarem alguns còmics de Lucky luke i un cartell que diu: saps 
que diuen que en Lucky Luke és més ràpid que la seva pròpia ombra? 

 
 
2. JOC D’OMBRES A PARTIR DEL LLIBRE-JOC:  

Hervé Tullet. Juego de sombras. Kókinos,  (LLIBRE + LOT) 
 
 

3. JOC DE TEATRE A PARTIR DEL LLIBRE-JOC  AMB LOT :  
Nathalie Dieterlé. Una Àvia una mica bruixa: un llibre-teatre d'ombres. 
Barcelona : Combel, 2006 
 
 

4. ESPAI AMB PANTALLA I PROJECTOR PER A JUGAR FENT OMBRES (LLIBRES DE 
FER OMBRES AMB LES MANS...) 

Collins, Sophie. Sombras: Aprender a crear 100 sombras de animales. 
Hermann Blume, 2008.  ISBN  9788496669420 

 
5. RACONET AMB LLIBRES D’OMBRES PER A LLEGIR AMB ELS PARES  

[vegeu la Bibliografia enllaçada al bloc del Laboratori 
http://www.granollers.cat/blocs/cultura/laboratori-lletres-i-imatges/lombra-
peter-pan] 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
6. TALLER DE FER-SE LA PRÒPIA OMBRA 

Resseguir la seva ombra en un full de xarol negra, per retallar i emportar-se. Es 
penja el full de xarol a la paret, amb el color blanc a l’exterior i el nen seu a 
davant.  
Hi ha un projector que reflecteix la seva ombra a sobre el full i els pares l’han de 
reseguir. A continuació la ratallen i ja tenen el seu perfil. 
 
 

 
 
 

 
Necessitats 

PAPER XAROL, TISORES, LLAPIS... 
2 PROJECTORS (un per la pel·lícula i un per jugar amb les ombres) 
TELES BLANQUES O PANTALLES  
APARELL PER PASSAR LA PEL·LÍCULA DE PETER PAN  
FRONTALS I LOTS  


