
 

 

 

SAMFAINA DE GRIMM 

 

Descripció de la sessió del 26 de maig 2012 

 
Objectius 

- Commemorar l’aniversari dels dos-cents anys de la publicació del primer recull 
de contes dels germans Grimm. 

- Explicar quina és l’estructura i els personatges que caracteritzen els contes 
tradicionals. 

- Donar eines perquè puguin jugar a inventar contes amb una estructura 
consistent apta per a la narració oral. 

- Donar a conèixer part del fons de la secció de “Creativitat en els infants”, 
concretament la relacionada amb la creació d’històries. 

 
Bibliografia bàsica  

Llibres referents: 

Cofre amb tots els llibres dels Grimm 
Llibres del racó de Creativitat en els infants 

RAISSON, Gwendoline. La marmita de las historias: los cuentos al revés. 

Il·lustr. Amélie Dufour i  Didier Balicevic. Anaya, cop. 2010 
GIBERT, Bruno. La meva petita fàbrica de contes. Thule, 2008 

 
Altres materials que no tenim a la biblioteca però que hem portat per mostrar a les 

famílies: 

Piu’e meno  

Aquest llibre joc ideat per l’italià Bruno Munari és un recurs per a la creació literària i el 
joc en equip. En una capsa trobem 72 fitxes quadrades amb petits elements il·lustrats 
bàsicament amb un traç d’un color. Tot i que algunes són de cartró encunyat, la gran 
majoria són de paper transparent.  
El joc consisteix a aprofitar la transparència dels papers per combinar diferents fitxes i 
anar creant imatges noves que poden generar mil i una històries.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Descripció del joc  
Giovanni Belgrado; Munari Bruno. Piu’e meno. Corraini  
ISBN: EAN 8-033532-910020 
Mida: 15.5x15.5cm  
Llengua: italià, anglès, francès, espanyol...  
Preu: aprox. 50€  
Vídeo per veure’n el funcionament: http://bit.ly/mBSjer 
Més informació del llibre joc:  
http://www.corraini.com/scheda_libro.php?id=337  
 
 
Janod Maleta loustigri  
En botigues de joguines podeu trobar jocs de cartes de la casa Janod. En general són 
jocs amb il·lustració molt de l’estil francès (per entendre’ns) però ben editades i 
algunes vegades d’il·lustradors coneguts.  
Encara que no les compreu, sí que poden donar-vos moltes idees per fabricar vosaltres 
mateixos jocs del mateix estil.  
Aquest joc en concret consisteix a fer parelles de la temàtica dels contes clàssics, amb 
la dificultat afegida que hi ha la carta del llop desaparellada: la carta de la princesa 
amb la carta del pèsol, la carta de la bella dorment amb la carta d’un fus, la Blancaneu 
amb la carta de la poma, etc. El joc original està fet per un mateix autor però crec que 
per treballar els estils pictòrics amb els nostres infants seria interessant fabricar cartes 
amb la mateixa dinàmica però que cada parella estigués dibuixada per un il·lustrador 
diferent.  
Descripció:  
Mida: paquet de cartes 7x10 cm  
Preu: 8.94 € 
Més imatges i descripció del joc:  
http://www.eurekakids.net/es/juguete/janod/maleta-loustigri/08502910 
 

 
 



 

 
 
 

Story Cubes  

A partir de nou daus dissenyats per Rory O’Connor, un irlandès especialitzat en 
creativitat, es poden arribar a crear a partir de les sis imatges de cada dau, un total de 
cinquanta-quatre idees barrejades que poden donar més de deu milions de 
combinacions.  
 

 
 
Versió clàssica i versió “Accions” 
Més informació:   
http://elgronxadordartijoc.blogspot.com.es/2011/06/story-cubes.html 
 
 

Llibres on els autors juguen a barrejar contes tradicionals 

- Desclot, Miquel. Pallufet i la Ventaflocs. Cruïlla,  
- Wiesner, David. Els tres porquets. Juventud, 2003 
- Child, Lauren.¿Quién teme al libro feroz? Serres, 2003 
- Rodari, Gianni. L’Alícia Patapam en els contes. Lumen, 2006 

 

 

 

Descripció 

 

1a  part  

Iniciem la sessió a l’àrea infantil, a l’entorn de l’arbre.  
Recordem als assistents que allà hi ha exposats tots els contes de Grimm i fem un petit 
recordatori de l’efemèride dels 200 anys de la publicació dels contes recopilats per 
aquests germans.  
 
Volem fer incidència que tots aquests contes tradicionals tenen una estructura i que 
avui jugarem a barrejar-los. 
Mostrarem alguns exemples d’autors que han jugat a partir dels contes tradicionals.  
De tots, ens entretindrem més amb el conte de l’Alícia Patapam.  
 
2a part 

Explicarem que avui farem d’escriptors, i sobretot, d’inventors d’històries.  
De moment, per marxar cap a la sala d’actes, cadascú haurà de triar un conte de les 
cistelles dels Grimm. 



 

 
 
 
Abans d’entrar a la sala d’actes també caldrà que tothom agafi una bossa amb l’equip 
de l’escriptor: paper, llapis, un ventall i un got. 
 

Sala d’actes  

Hi haurà les catifes posades. Sense les taules grans ni cadires.  
En un racó només una tauleta amb dues butaques i aigua: “El racó del relax”  
També hi haurà una col·lecció de capses: 
Quatre capses de fruita buides amb uns cartellets. Concretament els cartellets diran:  
-   Personatges bons 
-   Dolents de conte 
-   Objectes màgics (o objectes importants dins el conte: poma, sabateta de vidre, etc.) 
-    Accions (coses que fan o que els passen als protagonistes dels contes) 
 
Al costat una altra capsa de fruita, però de les grans, amb llibres del racó de 
“Creativitat en els infants” i jocs de creació. Un cartellet indicarà “Motors d’idees”. 
 
I per acabar una última capsa amb tapa que amagarà objectes diversos de contes que 
s’hauran d’anar agafant a l’atzar: un calidoscopi, una llàntia d’aram, una lupa, una 
poma, un ramet d’herbes, una flauta, etc.  
 
En un altre racó, hi haurà material d’escriptura divers: llapis, bolígrafs i retoladors de 
colors, ceres, etc. 
I fulls de totes mides i colors, cartolines, cartrons,  rotlles de paper d’embalar, etc. 
 
3a part 

Explicarem l’activitat, encara que s’improvisarà una mica segons el perfil de famílies, el 
nombre de nanos i les seves edats, etc.  
L’objectiu és que partint del conte dels Grimm que han seleccionat, comencin a 
incorporar altres personatges i elements per acabar reinventant el conte. És a dir, fer 
una veritable “samfaina de Grimm”.  
 
El primer pas és que cada família remiri o rellegeixi el conte escollit i dibuixi o escrigui 
en un paper: personatges bons, personatges dolents, objectes màgics i accions. 
Els papers s’hauran d’anar ficant a les capses dels cartellets que abans hem comentat.  
 
El segon pas és recollir un dels paperets de cada capsa (que no siguin els propis) de 
manera que amb tot d’elements de contes barrejats, cada infant faci el seu nou conte. 
 
Per anar elaborant la història podrà agafar els daus, el Piu e meno o altres llibres que 
l’ajudin a lligar d’una forma divertida i creativa tots els elements que té a les mans: per 
exemple, el conte de la Caputxeta, però amb un nan, una poma enverinada i una 
llàntia meravellosa.   
 
 



 

 
 
 
4a part 

La Samfaina de Grimm ja està servida i convidem cada família a treballar-la a la seva 
manera. Al final de la sessió les posarem en comú de manera que tothom és lliure de 
dibuixar-la, escriure-la, fer-ne un llibret, un còmic o un sol dibuix en un mural.  


