
 

 

 
 
 
CORRESPONDÈNCIES  

SESSIÓ del dissabte 15 de desembre  2012 
Postals d'hivern 
Sabeu que a l'hivern les postals que s'envien des del Laboratori de Lletres i imatges 
tenen resposta segura? 
 
Objectius 

- Donar a conèixer el clàssic El ninot de neu, de Raymond Briggs, en la versió 
cinematogràfica i la versió llibre sense mots. 

- Presentació ràpida de llibres sobre l’hivern amb una il·lustració interessant.  
- Recuperar amb les famílies el plaer d’enviar i rebre cartes a partir del correu 

tradicional, ara que les tecnologies ho han convertit en una pràctica poc 
comuna. 

 
Bibliografia bàsica 
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Burningham, John. Las estaciones. Kókinos, 1997 
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Descripció: 

1a PART  
Començarem com sempre la sessió al voltant de l’arbre de les històries, a la sala 
infantil.  
Mantenim en un racó els llibres de cartes i correspondència, però cal afegir-hi el tema 
de l’hivern, tant al cofre com als faristols.  
 
 
 



 

 

 
 
 
A l’hivern amb el fred ens tanquem a casa, amb l’escalfor, però a vegades ens sentim 
sols. Fa molta companyia rebre cartes i postals, encara que siguin cobertes de fred i de 
neu.  
 
Es presenten alguns llibres de l’hivern fent especial incidència en la manera d’il·lustrar 
la neu.  
Finalment es mostra el llibre central del taller, El ninot de neu.  

 
2a PART  
Anem cap a la sala d’actes per visionar la versió cinematogràfica, en DVD, d’El ninot de 

neu  (27 minuts).  
 
3a PART  
L’objectiu del taller és, aprofitant la temàtica del fred, continuar treballant amb el 
tema de les correspondències. Aquesta vegada, volem donar a conèixer el format de 
postal, tenint present que ja hem treballat els sobres i les cartes tradicionals. 
 
Així com a les dues primeres sessions havíem donat més importància al fet 
comunicatiu d’escriure a un personatge, aquesta vegada farem més incidència en el 
treball plàstic, i donarem a conèixer una tècnica per dibuixar jugant amb el blanc. 
  
Es treballa per famílies en la creació d’una postal d’hivern a partir d’una plantilla que 
dóna la biblioteca.  
-  És una cartolina blanca, amb un petit poema escrit, que cal pintar. 
-  En una part de la cartolina hi ha un oval dibuixat que buidem amb un punxó  
-  Posem cola al voltant del forat i hi enganxem paper de cel·lofana. 
-  Expliquem i experimentem a partir de dues tècniques de gravat: 

a. Fem un dibuix amb cera blanca sobre cartolina blanca. Després passem 
finament un llapis sobre el dibuix, que anirà sortint sobre el gris 
b.  Pintem amb cera negra sobre cartolina i després dibuixem/rasquem           
amb un punxó.  

-   Un cop acabat el dibuix, ens convertim en màquines de fer neu: amb les màquines 
de fer forats de la biblioteca, foradem paper de seda de tots colors i en posem per 
sobre del dibuix. És important no posar-hi cola perquè la gràcia és que quan tanquem 
la postal les volves de paper es belluguin. 
-     Tanquem la postal pels 3 costats amb cinta de doble cara. La neu de colors es 
belluga per damunt del dibuix que hem fet però no es pot escapar. 
 
4a PART   
Finalment cada família decideix a qui vol enviar la postal. 
Repartim un segell real a cadascú i expliquem on cal escriure l’adreça.  
Les famílies s’emporten la postal, tot a punt, per enviar-la des de la bústia de la ciutat 
que vulguin. 
 


