
BOSCOS 

 

Laboratori de lletres i imatges  

Sessió del 17 de desembre 2011 

 

EL BOSC. Els secrets del bosc  

 

El bosc dins el folklore, com un personatge més dins els contes tradicionals. 

 
Objectius 

- Presentar llibres de la temàtica del bosc per commemorar l’Any Internacional 
dels Boscos, concretament el bosc com a protagonista dels contes populars. 

- Recuperar contes tradicionals de gran valor literari i pedagògic i reivindicar 
davant els pares el valor que encara tenen i la importància d’explicar-los. 

- Mostrar a les famílies la facilitat d’autoeditar un petit llibre amb   
 
 
Descripció 

 

1a PART  

La sessió començarà a la sala infantil, just a l’espai del bosc, al costat de l’arbre.  
En el cofre hi haurà recollits tots els llibres sobre el bosc que vulguem ensenyar en 
aquesta sessió.  
Els llibres que mostrem en aquesta primera part són llibres que apareixen a la guia de 
boscos editada per la biblioteca: Les mil cares del bosc, a l’apartat “El bosc dins el 
folklore. El bosc com un territori simbòlic, com un personatge més de la cultura 
popular”. 
 
Quan parlem dels misteris i tot allò que s’amaga dins el bosc, mostrem dos llibres 
enigmàtics sobre el bosc. 
Un llibre endevinalla:  
SHARRATT, Nick. Un bosc ple de boira : què hi veus entre la boira? Cruïlla, 2008 
 
I una novetat del nadal de 2011, de gran bellesa formal: 
GUILLOPPÉ, Antoine. Lluna plena. Macmillan Iberia, cop. 2011 
 
Altres llibres que hi ha en el cofre durant aquesta sessió 

 
SINGH, Rina. El bosc de contes: històries d’arbres màgics de tot el món      

Recull de contes inspirats en arbres d’arreu del món. Us endinsareu en un bosc màgic 
on hi ha xiprers xinesos, castanyers japonesos, cirerers indis, magraners marroquins... 
 
EAST, Helen. Esperit del bosc: contes d’arbres d’arreu del món   

Recull de contes tradicionals procedents d’arreu del món, on cada conte està teixit al 
voltant d’un arbre. 
 
BROWNE, Anthony. Dins del bosc. Fondo de Cultura Económica, 2004 



Llibre enigmàtic en el qual, dins del bosc, amagats amb molt d’enginy entre els arbres, 
hi apareixen referències de gran part dels contes tradicionals.  
 
2a PART  

En concret, la sessió es centra en tres títols de contes tradicionals: 
La Blancaneus 

Hansel i Gretel 

La Caputxeta vermella 

 
D’aquests títols triem diverses versions que ens semblen suggerents pel que fa a la 
il·lustració: 
 
BLANCANEU 

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm; BARRET, Angela (il.). Blancanieves. Kókinos, 2007 

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm; MONTSERRAT, Pep (il.). Blancaneu. Cercle de 
Lectors, 2002  

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm; SCHAMP, Tom (il.). La Blancaneu. La Galera, 1997 
 
La jove Blancaneu s’endinsa al bosc després que la seva madrastra, gelosa per la seva 
bellesa, la intenti matar. Hi troba una caseta i coneix els seus petits habitants: set 
nans! 
 
HANSEL I GRETEL 

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm; MATTOTTI, Lorenzo.  Hansel i Gretel      

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm; BROWNE, Anthony. Hansel i Gretel. FCE, 2004 
 
En Hansel i la Gretel són abandonats pels seus pares al bosc. Quan busquen el camí cap 
a casa, troben una caseta de sucre, pastís i xocolata... i una bruixa afamada! 
 
CAPUTXETA 

ROWE, Louise. La caputxeta vermella. Estrella Polar, 2009 
GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm; SERRANO, Javier (il.).  La Caputxeta vermella. Cercle 

de Lectors [etc.], 2002 

 
Com introduirem aquestes històries? 
Abans d’ensenyar els llibres mostrem tres capses de color negre misterioses i 
expliquem als infants que cada una fa referència a un conte i a un personatge que ha 
viscut una experiència molt important dins un bosc. 
 
Els convidem a endevinar què hi ha amagat, només amb el tacte. És a dir, els infants 
podran posar la mà a cada una de les capses i hauran d’endevinar tres coses: 

1. quin objecte s’hi amaga? 
2. a quin personatge fa referència? 
3. a quin conte surt? 

 
 
La primera capsa amaga una poma, que fa referència a la Blancaneu. 



La segona capsa amaga un tros de pell peluda, que fa referència al llop de la Caputxeta. 
La tercera capsa amaga gominoles, que fan referència a la casa de la bruixa de Hansel i 
Gretel.  
 
3a PART 

La tercera part es fa a la sala d’actes i consisteix en un taller de creació d’un “diari 
secret” o una llibreta del bosc. La idea és que facin una petita llibreta perquè se 
l’emportin quan vagin d’excursió per escriure i apuntar tot allò que descobreixin del 
bosc. 
 
Els materials que els donem per fer aquest taller són propers als colors i les textures 
del bosc, de manera que la llibreta resultant tingui reminiscències naturals.   
 
Material  

  
La biblioteca proporciona fulls de paper cartró reciclat, amb fragments de fulles, força 
rugós, per fer les pàgines del llibret. 
Per fer les cobertes, la biblioteca també té preparats trossos de full que imiten la 
gespa, comprats a les parades de pessebres que hi ha durant el mes de desembre a la 
ciutat. 
Per enquadernar els fulls, s’ofereix als talleristes cordill d’aquell que imita el vímet per 
poder lligar els fulls de la manera que vulguin.  
A més a més, hi ha pintura i rodets per poder decorar, a partir d’unes plantilles florals, 
cada una de les pàgines.  
 
 


