
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  
  

Peter és un nen de deu anys que viu al país del Mai Més, odia als adults i acompanyat de la fada Campaneta 
i els seus polsims màgics té la capacitat de volar, però no està sol, un grup de pirates i el seu Capità, Garfi, 

a qui en anteriors batalles li va tallar la mà, volen acabar amb ell. Podrà Peter juntament amb els nens 
perduts derrotar al temible Capità?. Acompanya'ns amb els teus alumnes en aquesta intrèpida i emocionant 

aventura on descobrirem el valor de l'amistat, la sinceritat i la valentia. 
 

A destacar: 

 Musical. 

 Interactiu. 

 Divertit. 



COL·LOQUI AMB ELS  

ACTORS/ACTRIUS 

 

  
 
Les activitats proposades estan dirigides als/les alumnes de cicle mitjà. Totes es poden adap- tar a cada nivell, a criteri 
del professor/a. 
 

    ACTIVITAT 1 
Segurament, molts dels alumnes que aniran al teatre hauran llegit el conte que porta el mateix títol. Per crear 
expectatives sobre l’obra, pot ser adient que els ajudem a recordar l’argument. Es pot fer una primera explicació en la 
qual participin tots els alumnes de la classe i posteriorment, fer-los fer una redacció individual. 
 
El full resultant de la redacció col•lectiva (i/o individual) es pot deixar en un lloc visible per poder-lo retrobar quan 
tornem del teatre. Amb això podrem verificar les nostres expectatives. 
 
 
ACTIVITAT 2 

Es possible que coneguin el conte però no sàpiguen qui en va ser l’autor. És interessant que coneguin el nom d’autors 
clàssics. 
També ho és que coneguin les dades que es poden trobar en un llibre, perquè això ens ofereix la possibilitat de trobar-
los ràpidament en una biblioteca. 
 
ACTIVITAT 3 
Generalment, quan anem al teatre ens fixem poc en l’estructura, la forma, el mobiliari, la disposició de les butaques, 
l’escenari... 
Si ha assistit anteriorment a algun altre teatre, recordar com era i comparar-lo amb el teatre al qual assistirà ara. Pot 
ser una bona eina per observar com són i què tenen de comú aquestes sales d’espectacles. També el poden 
comparar amb altres sales: cinemes, etc. 
 

   
Un cop siguem al teatre tenim la possibilitat de fer preguntes als actors i actrius que han escenificat l’obra. Per no 
haver d’improvisar podem dur les preguntes ja elaborades. Aquestes poden anar dirigides a respondre les curiositats 
sobre el contingut de la mateixa obra o sobre el vestuari, o la il•luminació del teatre o sobre el treball que hi ha a l’hora 
de dirigir l’obra i els actors. 
 
 

 
 
ACTIVITAT 1 

Un dels protagonistes de l’obra de Peter Pan és el pirata. Els pirates sempre han estat uns personatges característics, 
tant pel seu aspecte físic com per la seva manera de ser. 
Descriure física i psíquicament un pirata a través d’un dibuix que el representa pot ser una activitat que els ajudi a 
observar i a utilitzar el vocabulari adequat. 
  
ACTIVITAT 2 

Fer-se gran té els seus avantatges i els seus inconvenients. 
Podem demanar als/les alumnes que expliquin quins presenten més inconvenients i que expliquin per què. L’exercici 
es pot fer individualment i després col•lectivament, de manera que cada un pugui explicar els seus motius. Finalment 
es fa una posada en comú i consensuem quin és l’avantatge i l’inconvenient que més han triat. 
 
ACTIVITAT  3   
Conèixer la seva pròpia història pot ser una activitat que els motivi. Per fer-ho, segurament 
necessitaran l’ajut d’aquells que han viscut amb ells mentre eren petits. 
Una activitat prèvia a l’escriptura de l’autobiografia pot ser la d’elaborar una entrevista als seus familiars sobre els 
aspectes més destacats de la seva infantesa, les anècdotes més divertides, etc. 
 
  

DESPRÉS DE VEURE L'OBRA 

ABANS DE VEURE L'OBRA 

ORIENTACIONS PER AL 

PROFESSORAT 



ACTIVITAT 4 

Aquesta activitat de dramatització pot tenir, a més a més de la proposada, altres activitats que ajudin a millorar la 
representació. Podem escriure el diàleg, fer activitats de dicció per millorar la vocalització, podem dibuixar i/o pintar els 
escenaris... entre moltes altres. 
 
ACTIVITAT 5 

Els pirates han estat protagonistes de contes, novel•les i pel•lícules que segurament hauran llegit o vist. Això els haurà 
ajudat a formar-se una idea sobre qui eren, què feien i a què es dedicaven. 
Si no ho saben poden llegir contes o mirar alguna pel•lícula de pirates i deduir allò que se’ls demana a l’exercici. 
 
ACTIVITAT 6  

Entre tots els/les alumnes han d’elaborar una llista de títols de narracions protagonitzades per pirates. Es pot anar a la 
biblioteca perquè ens ajudarà a completar l’exercici. 
Preparar una enquesta per als altres alumnes de l’escola en la qual ens puguin referenciar altres títols que 
desconeguin inicialment. 
 
ACTIVITAT 7 

Buscar finals diferents a les històries conegudes és una activitat coneguda, però no per això poc motivadora. 
Cada alumne/a ha de fer volar la seva imaginació inventant-se un acabament diferent del de l’obra. Finalment, es 
llegeixen tots els finals proposats i, fins i tot, fer-ne un recull en un dossier. 
 
ACTIVITAT 8 
En aquesta activitat els alumnes han de realitzar diferents itineraris, pel pati o bé per la classe. Els podem donar un 
plànol amb un recorregut marcat. Organitzeu l’activitat en grups de dos: l’un dóna les instruccions del plànol i l’altre 
segueix les ordres. Després podeu canviar els papers. 
 
ACTIVITAT 9 

Una illa de pirates pot ser una illa petita i deserta en la qual no hi ha tot allò que tenim allà on vivim. Per tant, trobar 
menjar no és tan fàcil com anar al supermercat o la botiga, ni dormir tan senzill com estirar-nos al llit. 
Tenir l’enginy de trobar solucions a problemes diferents als habituals pot ser una activitat divertida. Podem fer una llista 
de les diverses solucions que hem redactat entre tots, valorar quina és la més vàlida i dir per què. 
  
ACTIVITAT 10 
Hi ha joguines que ens porten records inoblidables. Algunes joguines potser les tenim encara amb nosaltres, altres 
s’han pogut fer malbé o ja no les posseïm per motius diversos, però malgrat tot el record perdura. 
Per fer l’activitat podem demanar als alumnes que portin una de les joguines que han esmentat perquè exposin, amb 
la joguina al davant, quin és el record que en tenen porta. 
 
ACTIVITAT 11 

Cal presentar activitats que obliguin a imaginar diferents situacions d’una història. En aquest cas els proposem de 
completar-ne una de pirates. 
 

   
 
 
 
ACTIVITAT 1 
Aviat aniràs a veure l’obra de teatre Peter Pan. Intenta respondre entre tots aquestes pregun- tes: 
• Saps qui era en Peter Pan? 
• Saps què ens explica l’obra que protagonitza en Peter Pan? 
• La sabries explicar? 
 

Prova de fer-ho conjuntament amb els teus companys. 
Primer, per grups, escriviu la història, després llegiu allò que ha escrit cada grup i feu una única història. Guardeu el 
full, així quan torneu del teatre sabreu si coneixeu bé l’argument. 

 
ACTIVITAT 2 

Saps qui va escriure la història de Peter Pan? 
 
Busca el llibre de Peter Pan a la biblioteca i omple aquesta fitxa: 
Autor/a: ............................................................................. 
Il•lustrador/a: ..................................................................... 
Any d’edició: ................................................................... 

ACTIVITATS PER A 

L'ALUMNAT 

ABANS DE VEURE L'OBRA 



COL·LOQUI AMB ELS  

ACTORS/ACTRIUS 

 
 

Busca informació sobre l’autor de Peter Pan i escriu-la: 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
  
  
ACTIVITAT 3 

Quan va ser el darrer cop que vas anar al teatre? Recordes com era? Explica com era i fes-ne el dibuix. Després 
podràs comprovar si el teatre on veuràs Peter Pan s’hi assembla. 
 

 
Mentre siguis al teatre, abans que comenci l’obra pots observar com és el teatre. 
Un cop finalitzada la representació podràs fer preguntes als actors. Cal que abans les tinguis preparades. 
 

 

  
 
ACTIVITAT 1 

Has vist mai un pirata? Com li explicaries a un amic que no ha vist l’obra com és un pirata? Ajuda’t del dibuix per fer-ne 
una descripció. 

 
 

Primer omple: 
 
És:  
Té:  
Porta:   
Sembla:     
 

Ara escriu-ho tot seguit: 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
   
 

DESPRÉS DE VEURE L'OBRA 



 
ACTIVITAT 2 

En Peter Pan no volia fer-se gran. Recordes per què?  
Escriu tres coses per la quals t’agradi fer-te gran i tres per les quals encara t’agradaria ser petit/a. 
 
 

M’agrada fer-me gran perquè.... No m’agrada fer-me gran perquè ..... 

  

  
 
ACTIVITAT 3 

Saps què és una biografia? 
Busca-ho al diccionari: .............................................................................................. 
Ara que saps què és una biografia, sabries dir què és una autobiografia? ......................... 
Si no ho saps busca-ho també al diccionari. 
 
Pregunta a casa tot el que feien ells i el que vas fer tu quan eres petit. Escriu la teva autobiografia. Pots començar així: 
Ara que m’estic fent gran m’agrada que m’expliquin les coses que feia quan era més petit, de quan vaig néixer, de 
quan vaig començar a caminar i a parlar... 
 
Vaig néixer el dia……………………………………………. 
  
ACTIVITAT 4 

Entre tots podeu representar l’obra d’en Peter Pan.  
Per a fer-la cal que us repartiu els personatges i penseu en les disfresses que us voleu posar per assemblar-vos-hi. 
Feu una llista amb tots els materials que necessiteu per disfressar-vos. 
 
De Peter Pan     de Wendy     de pirata      altres personatges 
.............................. ........................ ........................ .......................... 
.............................. ........................ ........................ .......................... 
.............................. ........................ ........................ .......................... 
.............................. ........................ ........................ .......................... 
 
ACTIVITAT 5 

Què en saps dels pirates? 
Llegeix aquestes tres frases i tria l’opció correcta. 
• Eren mariners que ajudaven a salvar els vaixells que anaven a la deriva. 
• Eren mariners que capturaven altres embarcacions per tal de robar. 
• Eren aventurers que pujaven als cims més alts de les muntanyes. 
 
Busca més informació sobre els pirates: 
 
Els pirates eren.................................................................... 
 
Els pirates viatjaven ............................................................ 
 
Els pirates vivien de ............................................................ 
 
  
 
 
 



  
ACTIVITAT 6 

Coneixes altres contes i/o pel•lícules on també hi surtin pirates? 
Primer penseu-hi entre tots i si no en sabeu prou aneu a la biblioteca i busqueu-ne els títols. 
 
Contes              Pel•lícules 
L’illa del tresor ................................ 
................................ ................................ 
................................ ................................ 

 
ACTIVITAT 7 

Recordes com s’acaba la història d’en Peter Pan? Mira d’escriure un altre final diferent. 
 

 
Llegeix-lo als teus companys/es. 

 
  
ACTIVITAT 8 
Segueix les instruccions que et dóna el teu company/a: 
 

  
 
  
 
 ACTIVITAT 9 

• Com t’imagines que devia ser l’illa dels pirates? 
• Què faries si anessis a parar a una illa com aquesta? 
• Explica què faries per buscar-te el menjar, un lloc on dormir i per defensar-te dels animals. 

 
 

ACTIVITAT 10 
Quan comença l’obra d’en Peter Pan, ell entra a les golfes de casa la Wendy. Allà hi guarda totes les joguines i els 
records de quan era petita. On guardes tu les teves joguines i els teus records? 
Hi ha joguines que et porten records. 
Escriu el nom de joguines que et portin algun record. Fes-ho d’aquesta manera: 
 

Joguina              Record 
....................... ....................... 
....................... ....................... 
....................... ....................... 
....................... ....................... 
 



 
ACTIVITAT 11 

Completa aquesta història: 
 
  

 

 
 
   


