DOSSIER INFORMATIU

ROALD DAHL...
i la fàbrica de contes

ROALD DAHL I LA FÀBRICA DE CONTES
Amb motiu de la celebració del centenari del
naixement de Roald Dahl, un dels autors més
emblemàtics de la literatura infantil, es
proposa la lectura de diverses de les seves
obres més conegudes.
Aquesta
objectius:

activitat

persegueix

diversos

Ajudar els lectors i lectores a explorar les
novel·les de Roald Dahl.
Oferir alguns recursos per dinamitzar la
lectura dels clubs de lectura infantils

Organització de la/es sessió/ns de la lectura:
Ambientar la sala on té lloc la
trobada amb altres llibres de l’autor,
les adaptacions cinematogràfiques, i
altres materials relacionats amb
l’escriptor i la seva obra.
Explicar als participants la figura
de Roald Dahl. Parlar també dels seus
llibres infantils més destacats, que
probablement ja coneixen.
Comentar la lectura del llibre. Es
pot aprofitar la fitxa de lectura amb
idees per treballar la lectura.

Descarregar la fitxa per realitzar
l’activitat “Dibuixem els contes de
Roald Dahl”.
Recollir i enviar els resultats a la
bústia de la Unitat de Dinamització i
Serveis
gsb.dinamitzacio@diba.cat,
tots els personatges es publicaran al
portal infantil Gènius.
Recordeu fer una fotografia del
grup (en alta resolució, més d’1 Mb).

Especial temàtic Roald Dahl i la fàbrica de contes al portal infantil Gènius: inclou
curiositats sobre l’autor i les seves obres, manualitats, receptes basades en els seus
llibres i seleccions de recursos que us poden ser d’utilitat per preparar la sessió (guies
de lectura, seleccions de webs...). http://genius.diba.cat/Roald-Dahl

Activitat “Dibuixem els contes de Roald Dahl”
Una vegada finalitzada la lectura del llibre demaneu als lectors que dibuixin el
personatge o l’escena del conte que més els hagi cridat l’atenció.
Descarregueu la següent fitxa (que estarà publicada al Gènius) perquè realitzin els seus
dibuixos. Envieu-les escanejades a gsb.dinamitzacio@diba.cat per publicar-les a
l’especial temàtic del portal Gènius.

Altres idees per dinamitzar les sessions
A part, us proposem altres activitats alternatives per a cada lectura:
Les Bruixes
-

Calder per fer encanteris: hauran d’inventar conjurs i una poció màgica (si us
animeu la podeu fer a la sessió: amb sucs de fruita, cucs i ulls de llaminadura...)

-

Mostreu algun llibre sobre bruixes per conèixer com són i que fan... Pregunteu si
han llegit algun conte on aparegui alguna bruixa (Malèfica, la Bruixa del Nord...)

-

Disfresseu-vos: feu una convenció de bruixots i bruixes... nomeneu a la reina de les
bruixes! Aprofiteu per fer-vos una fotografia i sortireu al portal Gènius

Els Culdolla
-

Poden explicar quin és el menjar més fastigós que han tastat o inventar-se uns
altres de ben repugnants

-

Es pot aprofitar la lectura del llibre per explicar els hàbits d’higiene i buscar alguns
llibres a la biblioteca on trobaran més informació.

-

Per als més bromistes: podeu fer alguna broma al grup...Segur que us fareu un tip
de riure (us poden ser d’utilitat objectes de broma com cucs falsos)

-

Disfresseu-vos: voleu ser per un dia el senyors Culdolla..., podeu elaborar unes
barbes fastigoses amb aquestes manualitats:
http://www.roalddahl.com/docs/beard_1392735569.pdf
http://www.roalddahl.com/docs/MrTwitBeardcolour_1395846029.pdf
http://www.roalddahl.com/docs/DahliciousDownloadMr_1424259742.pdf

Aprofiteu per fer-vos una fotografia i sortireu al portal Gènius

Matilda
-

Truc de telecinesi: podeu fer moure una moneda amb la ment... truc: utilitzar un
imant sota la taula

-

En Bruce Bogtrotter es menja un enorme pastís gegant de xocolata... busqueu a la
biblioteca algun llibre de receptes per fer el pastís a casa (sinó a l’especial “Roald
Dahl i la fàbrica de contes” trobareu un apartat amb “fangstigoses receptes”)

-

Matilda és una gran lectora podeu recomanar els seus llibres preferits
https://www.pinterest.com/roalddahl/matilda-wormwoods-book-list/

-

Disfresseu-vos: A la classe de la Matilda hi ha personatges molt curiosos, quin els
agradaria ser...? La dolça Matilda o la dolenta senyoreta Trunchbull?
Aprofiteu per fer-vos una fotografia i sortireu al portal Gènius

El gran amic gegant
-

Us proposem un repte: inventeu un nou idioma o escriviu una frase amb el
llenguatge creat per Roald Dahl, el Gobblefunk.
Quines paraules han trobat al llibre? (ex. melivelloses, horripilatós,
contradiguejar...)

-

Proposeu que recordin (o s’inventin) un somni bonic o un malson i el deixin al pot
de melmelada. Després podeu explicar els somnis que han deixat escrits i desxifrar
que signifiquen (mireu un diccionari de somnis).

-

Si us animeu podeu confeccionar uns atrapa somnis BFG i penjar-los per la
biblioteca
http://www.trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/comment-fabriquer-capteurreve-bricolage-enfant/

-

Disfresseu-vos: Feu unes orelles com les de BFG (podeu descarregar el següent
manual per fer les orelles)
http://www.roalddahl.com/docs/BFGEars_1395846463.pdf
Aprofiteu per fer-vos una fotografia i sortireu al portal Gènius

El dit màgic
-

Jugueu als encanteris: poseu-vos en rotllana i al centre un dels nens ha de fer de
mag. Cada vegada que el mag estengui el dit i apunti a un company ha de dir les
paraules màgiques “Jo t’estic assenyalant amb el meu dit màgic i ara ets un...(ex.:
ànec, cocodril, volcà, Spiderman...)”

-

Disfresseu-vos: Prepareu un dit llegant

Agu Trot
-

Busqueu informació sobre la vida de les tortugues : hibernació, hàbitat natural,
diferent espècies, la dieta etc.

-

Podeu utilitzar la informació obtinguda sobre la vida de les tortugues per fer un joc.
Escriviu frases al revés perquè desxifrin el seu contingut (Per ex.: SEL SEUGUTROT
NENREBIH – Les tortugues hibernen)

-

Elaboreu una tortuga amb cartolines, paper maixé, o amb material de reciclatge...
Us proposem aquest manual de papiroflèxia:
http://es.origami-club.com/unique/turtle2/turtle2/index.html

-

Disfresseu-vos: podeu transformar-vos en tortugues amb aquesta
manual. Aprofiteu per fer-vos una fotografia i sortireu al portal Gènius
http://www.airesdefiestas.com/2009/01/disfraz-casero-de-tortuga.html

disfressa

La meravellosa medicina d’en Jordi
-

Inventeu una medicina meravellosa: que cada lector pensi els ingredients, el nom
del beuratge i quin serà l’efecte que tindrà aquest medicament a la persona que se’l
prengui.
Desprès poden explicar la seva fórmula a la resta del grup.

-

Pregunteu si coneixen alguna medicina casolana per curar algun mal (refredats,
dolor de queixals...)

-

Disfresseu-vos: dels animals o objectes que en Jordi fa convertir amb els seus
beuratges. Aprofiteu per fer-vos una fotografia i sortireu al portal Gènius

