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NOM ESPECTACLE: DOS PORQUETS I UNA PORQUETA
Fitxa Didàctica
1. Actituds, valors i normes
COMPORTAMENT QUE CAL TENIR DAVANT UN ESPECTACLE
TEATRAL. Tot i que l’espectacle s’adreça especialment a nens/es de
curta edat, el respecte envers el treball de qui s’exposa davant del
públic, així com el dret a gaudir d’un espectacle sense interferències
per part d’alguns espectadors, són dos qüestions que cal treballar el
més aviat possible, ja que formen part dels paranys elementals de la
convivència.
LA RESPONSABILITAT I LA SOLIDARITAT. Aquesta personal adaptació que
en David Laín fa del conegut conte Els Tres Porquets vol ser un apropament a
aquests dos valors fonamentals que estructuren la nostra societat
2. Aprenentatges concrets
COMENTAR COL·LECTIVAMENT L’OBRA
Quin els el nom de cadascun dels porquets?
Assenyalar els trets físics distintius del tres protagonistes.
Què feia la Violeta mentre en Jonàs treballava? I en Roc?
De quina mena de material era la casa de la Violeta? Qui la va
atacar?
I la casa d’en Roc?
Què va fer el llop per destruir totes dues cases?
Com va construir la seva casa el germà gran?
Què va passar quan el llop va intentar tirar-la a terra?
Què va fer en Jonàs quan la Violeta i en Roc van demanar refugi?
VOCABULARI, ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES I FRASES FETES.
Treballar diferents camps semàntics, tot partint de diferents
elements que hi són presents a l’espectacle. Per exemple, un
possible camp semàntic seria els animals de granja: porcs,
gallines, vaques, ànecs, etc. Un altre podria ser els materials per
construir una casa: ciment, totxos, fusta, etc.
A l’espectacle, el llop diu. “bufaré, bufaré i la casa tombaré”.
Treballar aquest tipus de construcció lingüística: “menjaré,
menjaré i la panxa ompliré”, etc
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