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Sis ninots perduts busquen una falla que els done
acollida, encara que potser passarà alguna cosa especial la nit de Sant Josep... Junt amb aquesta obra
de teatre, el llibre en presenta tres més que tracten
temes ben diferents (fins i tot hi apareix Prometeu!)
però que combinen l’humor, la imaginació i una posada en escena fàcil.

TEMÀTICA: iniciativa personal, lluita per uns
objectius, defensa del patrimoni, amistat,
valentia, perseverança.
GÈNERE: teatre, humor, mitologia, Falles.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquesta obra ens
permet introduir el teatre com un recurs per a
fer més divertit i participatiu l’aprenentatge a
l’escola.

CLAUS PER A LA LECTURA

MÉS RECURSOS

El teatre a l’escola
Com que l’extensió de les obres no és gran, se’n pot
plantejar la representació a classe. Així, es pot treballar de forma conjunta i cooperativa amb tot l’alumnat
i unir els coneixements apresos en diferents matèries.
Més encara si tenim en compte la importància dels
valors i les actituds que transmeten aquests textos.

Visita de l’autor.
 ropostes didàctiques descarregables
P
en www.bromera.com.
T oy Story, pel·lícula d’animació on
els protagonistes descobreixen
la importància de treballar en
equip per a aconseguir els seus
objectius.

La posada en escena
Si us decidiu a representar alguna de les obres que
apareixen en aquest relat, trobareu que us resultarà
molt fàcil perquè al final del llibre trobareu propostes
sobre personatges, il·luminació i so, posada en escena, vestuari i maquillatge, escenografia i objectes,
etc. de cada peça.

Il·lustració: Paco Giménez

Perseverança
Si alguna cosa tenen en comú els protagonistes de
les quatre peces teatrals és la seua perseverança a
l’hora de seguir lluitant per aconseguir els seus objectius. I, sobretot, el fet que molts d’ells descobrisquen
que la millor manera d’aconseguir-los és amb l’ajuda
dels amics.

L ’illa del... teatre!, de Josep Vicó
i Dídac Botella, un text teatral
on els protagonistes han d’unir
forces per a aconseguir
muntar amb èxit una obra
de teatre a l’escola.

