
 

 

 
 
 
                                                     Versió reduïda i mòbil del Laboratori, pensada per a viatjar a les escoles del municipi  

TÍTOL DEL LABORATORI    L’OMBRA DE PETER PAN  (oct. 2010) TEMÀTICA  
 
Els llibres d’ombres  

NIVELL EDUCATIU  EB, EI, PRIMÀRIA  

OBJECTIUS D’AQUEST 
LABORATORI  

• Donar a conèixer llibres que parteixen de l’ombra com a recurs narratiu i plàstic 

• Demostrar als infants el potencial creatiu del joc amb ombres  

• Donar a conèixer el veritable origen del Peter Pan i mostrar una versió diferent a la de Disney  
 

FOTOGRAFIA  

QUÈ INCLOU  
EL LABORATORI PORTÀTIL    

Maleta metàl·lica amb: 
 

• Selecció de llibres de la temàtica de l’ombra (10 documents 
aprox.) i el Llibre de Peter Pan i un Lucky Luke  

• Fitxa amb la descripció de la sessió del Laboratori de lletres i 
imatges 

• Dvd amb una còpia de la versió cinematogràfica de Peter Pan 
(Paramount, 1924). 

• Paquet amb diversos titelles per fer teatre d’ombres [vegeu foto] 

• Sans, Soledat; Balada, Marta. Siluetes. Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2006 (Fragments; 6) 

• Bonastre, Mercè; Vega, Sílvia. Tot jugant a la cara fosca. El 

treball de les ombres a l’escola bressol. Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 1999. (Jugar i créixer; 1) 

• Article sobre el treball de les ombres a Reggio Emilia 
 

METODOLOGIA 
La pàgina del Bloc del Laboratori (http://www.granollers.cat/blocs/cultura/laboratori-lletres-i-imatges)  i  la Fitxa de l’activitat  que us adjuntem 
són tan sols propostes, però la riquesa dels llibres que us oferim us donaran amb tota seguretat moltes més idees.  
Us agrairem que ens les feu arribar per incloure-les als Laboratoris i difondre-les a través del bloc.  

CONDICIONS DE PRÉSTEC 
DELS 
LABORATORIS 

 
Reserva prèvia de mínim 20 dies .  
Períodes de préstec d’un mes.  Consultar disponibilitat.  
L’escola es fa responsable de la recollida i entrega del lot, 
així com de les possibles pèrdues o deteriorament per 
culpa del mal ús dels llibres i altres materials.  
 

CONTACTE AMB LA 
BIBLIOTECA ROCA UMBERT 
 

Telf. 93 860 44 50 
Mail. b.granollers.ru@diba.cat 
Adreça:  Biblioteca Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
                Enric Prat de la Riba, 77 08401 Granollers   
 

LABORATORI PORTÀTIL  

 


