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EL REI AMB ORELLES DE CAVALL
(Text  integre)

El rei Marc era un bon rei. Tothom l’estimava. Però tenia un secret amagat
sota el barret, un secret desagradable. Tenia les orelles de cavall.
El rei estava tan avergonyit de les seves orelles que les mantenia sempre
tapades amb un mocador de seda, damunt del qual es col·locava la corona
ben encasquetada.
Ningú  no  li  havia  vist  les  orelles,  llevat  d’una  persona,  que  no  era
precisament la reina, com ens podríem imaginar, sinó algú altre molt proper a
ell.
Era ...
... el seu barber!

Un  cop  cada  sis  mesos,  el  barber  anava  a  tallar  els  cabells  al  rei  i,
naturalment,  li  veia  les  orelles  de  cavall,  tan  lletges  com  dos  barrets  de
bruixa. Però el rei li deia al barber:

- Si li parles a algú de les meves orelles , et tallaré el cap l’endemà al
matí.

El barber no volia perdre el cap ni al matí ni, per descomptat, en cap altre
moment.

Però els secrets són unes coses ben curioses. Volen ser coneguts, i quan no
ho poden ser, et turmenten i et roseguen per dins, t’estrenyen i et recargolen
el ventre, et burxen i et fan la guitza. Si no els pots explicar et poses malalt.
I això és el que li va passar al barber. Va agafar un mal d’estómac tan terrible
que al final va haver d’anar al metge. Aquest li va examinar la llengua , li va
prendre  el  pols,  va  observar-li  atentament  els  ulls  i  li  va  comprovar  els
reflexos.
En acabat va dir:

- Et diré el que et passa: tens un secret! Ara, l’has d’explicar a algú.
- Però no puc! –va cridar el barber-. Si ho faig, perdré el cap.
- El  que  has  de  fer  –  li  va  aconsellar  tranquil·lament  el  metge-  és

explicar el teu secret al terra.
- Al terra? – va repetir el barber, perplex.
- Sí –va respondre el metge-. Al terra.

Així doncs, l’endemà, el barber va sortir del castell, va travessar la ciutat, es
va endinsar pels camps i es va dirigir cap al bosc. I va caminar fins a arribar a
una clariana on hi havia un petit rierol.

- Aquest és el lloc ideal per explicar el meu secret –va pensar.
Es  va  assegurar  que  ningú  no  l’escoltava,  es  va  agenollar,  va  respirar
profundament i va xiuxiuejar:

- El rei Marc té les orelles de cavall!
Va tornar a mirar al  seu voltant.  No hi havia ningú, de manera que ho va
repetir una altra vegada, ara una mica més alt:

- El rei Marc té les orelles de cavall!
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Allò el començava a divertir, de manera que ho va dir una altra vegada, fins i
tot una mica més alt:

- El rei Marc te les ORELLES DE CAVALL!
Aleshores es va aixecar d’un salt i va començar a saltar mentre cantava:

- El rei Marc té les orelles de cavall, 
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall!

Bé! Ara se sentia molt millor, com si li haguessin tret un bon pes de sobre. Va
fer tot el camí de tornada al castell saltant, ballant i fent bots i ja no va tornar
a pensar més en el secret del rei.
Però l’endemà, en el lloc on el barber havia explicat el seu secret al terra, van
aparèixer uns petits brots verds, que van començar a créixer.
Van créixer durant tot el dia i tota la nit, fins que es van convertir en unes
canyes fortes, dretes i magnífiques, les més boniques de la contrada.

Pocs dies després, una colla de joglars van travessar el bosc en direcció al
castell del rei Marc, i s’hi van aturar a menjar pa i formatge que portaven. En
acabar, un d’ells va anar a fer un tomb i va arribar fins a les canyes, les més
boniques que havia vist mai.
Es tractava d’un flautista que elaborava les flautes de canya, de manera que
en va tallar algunes, va tornar on eren els seus amics i es va passar tota la
tarda tallant, rebaixant i elaborant una nova i especial col·lecció de flautes.
Finalment, els joglars van continuar el seu camí cap a la cort del rei Marc.

Aquella nit el rei celebrava un gran banquet. Hi havien estat convidats dames
i cavallers de tot el país i les taules es vinclaven amb el pes de tant menjar.
Quan es va acabar el festí, el rei va picar de mans i va cridar:

- Que vinguin els músics. És l’hora de ballar.
Així doncs els joglars es van alçar i van ocupar els seus llocs. El flautista es
va  posar  davant  de  tot  amb  la  seva  flauta  nova.  Anava  a  interpretar  la
melodia favorita del rei. Es va posar la flauta als llavis i va començar a tocar.

Déu meu! El que va sortir-ne no era la melodia favorita del rei sinó aquesta:
- El rei Marc té les orelles de cavall, 
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall!

El rei, desconcertat, es va posar vermell. Després va empal·lidir de ràbia. I,
finalment, negre de tan furiós. Va cridar als guàrdies i va bramar:

- Porteu-los al calabós! Demà al matí els tallaré el cap.

Però el flautista era un home valent. Va fer un pas endavant.
- Majestat –va dir-. No és culpa nostra. És la flauta que està encantada.
- Encantada? -va rugir el rei-. Porta-la, deixa-m’ho veure.

Va agafar la flauta i la va examinar. No hi va veure res d’estrany. Aleshores
va recordar que se sabia una o dues cançons. I va començar a tocar. Però,
de nou, només va sortir-ne una melodia:

- El rei Marc té les orelles de cavall.
Aleshores va recordar el barber i va grunyir:

- Porteu-me el barber!
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I el pobre barber va ser arrossegat davant del rei.

- No  ho  dit  a  ningú,  ho  prometo,  no  ho  he  fet  –va  dir  el  barber
sanglotant-.  Però  com  que  tenia  molt  mal  d’estómac,  vaig  anar  al
metge, i ell em va dir que havia d’explicar el secret al terra. I jo vaig
explicar el secret al terra.

- Al terra? –va bramar el monarca.
- Sí, Majestat, al terra.

Bé, i després d’aquesta confessió, es va saber tota la història. I un cop es va
saber , doncs, ja no era cap secret. Tothom el coneixia.
I, cosa estranya, ningú no se’n va burlar. I el més estrany de tot és que el rei
també es va sentir diferent. S’havia tret un gran pes de sobre. Ja no s’havia
de preocupar mai més pel seu secret.

Aleshores, algú entre la multitud va cridar:
- Majestat, podem veure les vostres orelles?
- Em voleu veure les orelles? –va respondre el rei poc convençut.
- Sí, Majestat, sisplau.
-  Molt  bé  –va  dir  el  rei.  I  es  va  treure  la  corona,  va  desplegar  el

mocador de seda i va mostrar  les seves boniques orelles de cavall
perquè tothom les veiés.

Després es va passejar per tota la sala mostrant les orelles i  tothom li va
dispensar una bona salva d’aplaudiments. I com que era l’únic rei de tot el
món que tenia les orelles de cavall, i perquè era el seu rei, tothom se’n sentia
orgullós. I com que els súbdits se sentien orgullosos d’ell, el rei també es va
sentir orgullós de si mateix.

D’aquell dia en endavant, el rei va utilitzar una nova corona que tenia dos
forats  especials  perquè  hi  sortissin  les  orelles.  Les  orelles  estaven  més
contentes, i el rei també. Va viure una vida llarga i feliç, i quan va morir, la
història sobre el rei que tenia les orelles de cavall es va escampar per tot el
món.
De la mateixa manera que el rei, no t’avergonyeixis de les coses que et fan
diferent dels altres; enorgulleix-te’n. Recorda: no hi ha ningú com tu!
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EL REI AMB ORELLES DE CAVALL
(adaptació teatral)

Personatges:
Rei
Barber
Metge
Flautista
Músic 1
Músic 2
Músic 3
Guàrdia 1
Guàrdia 2
Dama 1
Dama 2
Cavaller 1
Cavaller 2

ESCENA I

Narrador: El  rei  Marc era un bon rei.  Tothom l’estimava.  Però tenia  un
secret amagat sota el barret, un secret desagradable. Tenia les
orelles de cavall.

Rei: Quina vergonya aquestes orelles
tan grans! Ningú me les veurà.

(El rei es tapa les orelles amb un mocador de seda, damunt del qual es col·loca la corona ben
encasquetada.)

Narrador: Ningú no li havia vist les orelles,  llevat d’una persona, que no
era precisament la reina, sinó algú altre molt proper a ell. Era ...
el seu barber!
Un cop cada sis mesos, el barber anava a tallar els cabells al

rei.

Rei: Si li parles a algú de les meves orelles , et tallaré el cap
l’endemà al matí.

Barber: No patiu Majestat, no ho diré a ningú. 

Narrador: Però  els  secrets  són  unes  coses  ben  curioses.  Volen  ser
coneguts i si no els pots explicar et poses malalt.
I  això  és  el  que  li  va  passar  al  barber.  Va  agafar  un  mal
d’estómac tan terrible que al final va haver d’anar al metge. 

(El metge li mira la llengua , li  pren el pols, li mira els ulls i li  comprova els reflexos)

Metge: Et diré el que et passa: tens un secret! Ara, l’has d’explicar a algú.

Barber: Però no puc!  Si ho faig, perdré el cap.
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Metge: El que has de fer és explicar el teu secret al terra.

Barber: Al terra? 

Metge: Sí, al terra.

Narrador: L’endemà,  el  barber va sortir  del  castell  i  es va dirigir  cap al
bosc. 

Barber: Aquest és el lloc ideal per explicar el meu secret.
 (xiuxiuejant) El rei Marc té les orelles de cavall!

(Torna a mirar al seu voltant i no veu  ningú )

Barber: (més alt) El rei Marc té les orelles de cavall!
(cridant) El rei Marc te les ORELLES DE CAVALL!

(El barber s’aixeca  i  comença a saltar mentre canta)

Barber: El rei Marc té les orelles de cavall, 
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall!

Narrador: El barber va tornar al castell i ja no va tornar a pensar més en el
secret del rei.
Però  l’endemà,  en  el  lloc  on  el  barber  havia  explicat  el  seu
secret  van  començar  a  créixer  unes  canyes  fortes,  dretes  i
magnífiques. 
Calleu que ve algú!.

Music 1. Parem a menjar alguna cosa.

Músic 2: El rei ens espera.

Music 3: Encara tenim temps.

Flautista: Quins canyes més maques! Em faré una flauta nova.

(El  flautista  talla  una canya i  es dedica a  fer  una flauta,  mentre  els  músics  s’aixequen i
comencen a caminar)

ESCENA III
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Narrador: Aquella nit el rei celebrava un gran banquet. Estaven  convidats
dames i cavallers de tot el país. Quan es va acabar el sopar ...

(El rei  pica de mans i crida)

Rei: Que vinguin els músics. És l’hora de ballar.

(Els músics ocupen  els seus llocs i el flautista es col·loca davant de tots amb la seva flauta
nova. Quan comença a tocar se sent la cançó.)

- El rei Marc té les orelles de cavall, 
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall!

Rei: Porteu-los al calabós! Demà al
matí els tallaré el cap.

(Els guàrdies agafen al flautista.)

Flautista:  Majestat, no és culpa nostra. És la flauta que està encantada.

Rei: Encantada? Dóna-me-la, deixa-
m’ho veure.

(El rei agafa la flauta i l’examina. No hi veu res d’estrany. Aleshores  comença a tocar. I es
torna a sentir la cançó.)

- El rei Marc té les orelles de cavall, 
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall!

Rei: Porteu-me el barber!

(Els guàrdies deixen el flautista i agafen el barber )

Barber: (plorant) No ho dit a ningú, ho prometo, no ho he fet. Però com
que tenia molt mal d’estómac, vaig anar al metge, i ell em va dir
que havia d’explicar el secret al terra. 

Rei: Al terra?

Barber: Sí, Majestat, al terra.

Narrador: Tothom coneixia  ja  el  secret  del  rei,  però   ningú no  se’n  va
burlar. I el rei es va sentir diferent. S’havia tret un gran pes de
sobre. Ja no s’havia de preocupar mai més pel seu secret.

Dames: Majestat, podem veure les vostres orelles?

Rei: Em voleu veure les orelles?
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Cavallers: Sí, Majestat, sisplau.

Rei:  Molt bé!

(El rei  es treu la corona i  el mocador de seda i mostra les seves orelles de cavall. Després
es  passeja per tota la sala mostrant les orelles i tothom l’aplaudeix.)

Narrador:  I com que era l’únic rei de tot el món que tenia les orelles de
cavall tothom se’n sentia orgullós. I el rei també es va sentir orgullós de si
mateix.

Flautista: De la mateixa manera que el rei, no t’avergonyeixis de les coses
que et fan diferent dels altres. Recorda: 

Tots: No hi ha ningú com tu!

Nota: Per fer la cançó del flautista podeu provar amb la música de “La masovera”, modificant
la lletra:

El rei Marc, té les orelles, té les orelles
El rei Marc té les orelles de cavall.
El rei Marc, té les orelles, té les orelles
El rei Marc té les orelles de cavall.
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EL REI AMB ORELLES DE CAVALL
(Adaptació del conte)

Hi havia una vegada un rei que es deia Marc i tenia un gran secret. Tenia les
orelles de cavall. Li feia molta vergonya i no volia que ningú les veiés, per
això sempre portava un mocador al cap.
L’única persona que ho sabia era el seu barber.
Mentre li tallava els cabells el rei li deia:

- Si li dius a algú que tinc orelles de cavall, et tallaré el cap.

Un dia el barber es va posar molt malalt, li feia molt de mal l’estómac. Va
anar al metge i aquest li va mirar la boca, els ulls, les orelles i li va dir:

- Et diré el que et passa. Tu tens un gran secret i l’has d’explicar a algú.
- No puc, em tallaran el cap –va contestar el barber.
- El que has de fer és explicar-ho al terra –va dir el metge.
- Al terra?
- Sí, al terra

El barber va caminar fins un bosc. Es va agenollar i va dir molt fluixet:
- El rei Marc té les orelles de cavall.

Va veure que no hi havia ningú i va tornar a dir més fort:
- El rei Marc té les orelles de cavall.

I encara més fort:
- EL REI MARC TÉ LES ORELLES DE CAVALL.

Es va aixecar i va començar a cantar i ballar:
- El rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall

I se’n va tornar a casa content. S’havia curat!
Però al lloc on havia cridat van créixer unes canyes boniques, dretes i altes.

Al cap d’uns dies van passar pel bosc uns músics que anaven al castell del
rei. El flautista va veure les canyes i en va tallar la més alta:

- Em faré una flauta nova.

Quan van arribar al castell la festa ja havia començat. El rei havia convidat a
totes les dames i els cavallers del país. Al veure els músics va ordenar:

- Que toquin els músics. És l’hora de ballar.
-

Els músics es van col·locar al seu lloc i el flautista va començar a tocar amb
la nova flauta. Però la cançó que es va sentir era aquesta: 

- El rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall

El rei es va posar furiós i va cridar els guàrdies:
- Porteu-los a la presó, demà els tallaré el cap.

El flautista, que era molt valent, li va dir:
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- Senyor rei, no és culpa nostra. La flauta està encantada!
- Encantada? Doneu-me-la que jo la tocaré –va contestar el rei.

El rei es va posar la flauta a la boca i es va tornar a sentir la cançó:
- El rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall

El rei, furiós, va recordar el barber i va cridar: 
- Porteu-me el barber!

Els guàrdies van arrossegar el barber davant del rei i el barber espantar va
explicar el que havia passat:

-  No ho he dit a ningú, ho prometo. Però estava molt malalt i  el metge
em va dir que havia d’explicar el secret al terra.
- Al terra? –va preguntar el rei.
- Al terra!

El rei va veure que aquell home deia la veritat. El seu secret ja no era cap
secret. Ara tots ho sabien i ja no se n’havia de preocupar.

- Senyor rei, podem veure les vostres orelles – va dir una dama.
- Voleu veure les meves orelles – va preguntar el rei.
- Sí, si us plau –van cridar tots.
- Molt bé –va dir el rei tot presumit.

Es va treure la corona, després el mocador i es va passejar per tota la sala
ensenyant les seves orelles de cavall. Tothom el va aplaudir.
Era l’únic rei del món que tenia orelles de cavall, tothom es va sentir orgullós i
el rei també. Des d’aquell dia el rei va fer servir una corona que tenia dos
forats per on sortien les seves orelles de cavall.

Igual   que el  rei,  no t’avergonyeixis  de les coses que et  fan diferent  dels
altres, al contrari, has d’estar orgullós. Recorda: no hi ha ningú com tu!

Equip LIC Tarragonès 11



   El REI amb orelles de cavall

EL REI AMB ORELLES DE CAVALL (adaptat)
(adaptació teatral)

Personatges:
Rei
Barber
Metge
Flautista
Músics
Guàrdies
Dames
Cavallers

ESCENA I

Narrador: Hi havia una vegada un rei que es deia Marc i tenia un gran
secret. Tenia les orelles ... de cavall. Li feia molta vergonya i no
volia que ningú les veiés.

(El rei es posa un mocador al cap i després la corona)

Narrador: L’única persona que ho sabia era el seu barber.

(El barber li treu la corona i el mocador i li talla els cabells)

Narrador: Si li dius a algú que tinc orelles de cavall, et tallaré el cap.

Barber: No ho diré a ningú, senyor.

Narrador: Un dia el barber es va posar molt malalt. Li feia molt de mal la
panxa i va anar al metge.

(El metge li mira la boca, els ulls, les orelles)

Metge: Et diré el que et passa. Tu tens un gran secret i l’has d’explicar a
algú.

Barber: No puc, em tallaran el cap.

Metge: El que has de fer és explicar-ho al terra.

Barber: Al terra?

Metge: Sí, al terra

ESCENA II

Narrador: El barber va caminar fins un bosc on no hi havia ningú.
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Barber: (Molt fluixet a terra) El rei Marc té les orelles de cavall.

(Mira al seu voltant i ho diu una mica més fort)

Barber: El rei Marc té les orelles de cavall.

(Torna a mirar i ara crida)

Barber: EL REI MARC TÉ LES ORELLES DE CAVALL.

(El barber s’aixeca i comença a cantar i a ballar)

Barber: El rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall

Narrador: El barber se’n va tornar a casa content. S’havia curat. Però al
lloc on havia cridat van créixer unes canyes boniques, dretes i
altes.
Al cap d’uns dies van passar pel bosc uns músics que anaven al
castell del rei. 

(El flautista veu les canyes i talla la més alta)

Flautista: Em faré una flauta nova.
Músic: Anem que el rei ens està esperant!

ESCENA III

Narrador: Quan van arribar  al  castell  la  festa  ja havia començat.  El  rei
havia convidat a totes les dames i els cavallers del país. 

Rei: Que toquin els músics. És l’hora
de ballar.

(Els músics es col·loquen al seu lloc i el flautista  comença a tocar. Se sent la cançó)
El rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall

Rei: (Furiós)Porteu-los a la presó, demà
els tallaré el cap.

(Els guàrdies agafen el flautista)

Flautista: Senyor rei, no és culpa nostra. La flauta està encantada!

Rei: Encantada? Doneu-me-la que jo la
tocaré –va contestar el rei.
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(El rei es posa la flauta a la boca i se sent la cançó)

El rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall,
el rei Marc té les orelles de cavall

Rei: Porteu-me el barber!

(Els guàrdies arrosseguen el barber davant del rei i el barber espantat es defensa)

Barber: No ho he dit a ningú, ho prometo. Però estava molt malalt i  el
metge em va dir que havia d’explicar el secret al terra.

Rei: Al terra? 

Barber: Al terra.

Narrador: El rei va veure que aquell home deia la veritat. El seu secret ja
no  era  cap  secret.  Ara  tots  ho  sabien  i  ja  no  se  n’havia  de
preocupar.

Dama: Senyor rei, podem veure les vostres orelles.

Rei: Voleu veure les meves orelles? 

Tots: Sí, si us plau.

Rei: Molt bé!

(El rei es treu  la corona, després el mocador i es passeja presumit per tota la sala ensenyant
les seves orelles de cavall. Tothom l’aplaudeix.)

Narrador: Era l’únic rei del món que tenia orelles de cavall i el rei es va
sentir orgullós. Des d’aquell dia el rei va fer servir una corona
que tenia dos forats per on sortien les seves orelles de cavall.

(Ara el rei mostra la corona d’on surten les orelles de cavall)

Flautista: Igual   que  el  rei,  no  t’avergonyeixis  de  les  coses que et  fan
diferent dels altres, al contrari, has d’estar orgullós. Recorda: 

Tots: No hi ha ningú com tu!

Nota: Per fer la cançó del flautista podeu provar amb la música de “La masovera”, modificant
la lletra:

El rei Marc, té les orelles, té les orelles
El rei Marc té les orelles de cavall.
El rei Marc, té les orelles, té les orelles
El rei Marc té les orelles de cavall.
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A. ACTIVITATS  DE LECTURA

ABANS DE LA LECTURA

1. A partir del títol del conte plantejar altres personatges o objectes amb
característiques especials: 
El rei amb orelles de cavall
El noi amb un nas ...

2. Parlar de com se sentirien els alumnes si tinguessin una característica
com la del rei: alegria, vergonya, tristesa, orgull, diferencia.

3. Comentar que farien els alumnes si tinguessin orelles de cavall?

4. A partir de la portada del llibre tractar d’endevinar en quina època se
situa la història. Que en sabem d’aquesta època? 

5. Quins  personatges  hi  vivien?  Qui  eren,  que  feien  els  reis,   els
cavallers, les dames, els joglars, els guàrdies, el poble?

DURANT LA LECTURA

1. Podem fer la lectura del conte de diferents maneres en funció del nivell de
comprensió lectora dels nostre alumnes:

 Lectura prèvia per part del mestre amb el suport de les làmines del
llibre.

 Lectura  en  veu alta  per  part  dels  alumnes del  text  original  o  de  la
versió adaptada.

Caldrà  treballar  l’entonació,  les  diferents  veus,  els  personatges  que  hi
intervenen.

2. Treball de les emocions
Durant la lectura podem treballar les emocions dels personatges:

La vergonya inicial del rei
La por del barber
La complicitat del metge
La impaciència del barber per dir el secret
L’alegria del barber quan tornava a casa
La curiositat del flautista al bosc
El desconcert del rei al sentir la cançó
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La ràbia i la còlera del rei
La valentia del flautista al dir la veritat
L’orgull de les dames i cavallers cap el seu rei
La felicitat del rei 

3. Treball de lèxic sobre les paraules de difícil comprensió.

4. Treball d’expressions i frases fetes
Comentar a mesura que van sortint a la lectura aquestes expressions:

El rei tenia les orelles tan lletges com dos barrets de bruixa
Els secrets et fan la guitza
Perdre el cap
Aixecar-se d’un salt
Treure un pes de sobre
Anar a fer un tomb
Picar de mans
Posar-se vermell
Empal·lidir de ràbia

DESPRÉS DE LA LECTURA

Treball oral

1.  A  nivell  oral,  podem  valorar  el  nivell  de  comprensió  de  la  lectura
identificant les idees principals del text

Inici: Quina és la preocupació del rei?
Per què té por el barber?

Desenvolupament: 
Què li diu el metge?
Que fa el barber? 
Què fa el flautista?

Desenllaç: Com acaba la història?

2. Si tenim les  làmines podem repartir-les entre els alumnes i ordenar la
seqüència correcta de la història.

3. Podem inventar altres solucions a les preocupacions del rei, altres finals
possibles.

4. Plantejar que passaria  si el secret   l’hagués sabut una altra persona: la
reina, o el metge o els cavallers.

5.
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Treball  escrit

1. Ordena els dibuixos i explica el que passa en cada un d’ells.
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2. Relaciona  les emocions amb el que els passa als personatges:

3. Ordena aquestes frases:

ORELLES CAVALL REI MARC LES DE EL TENIA

AGAFAR ESTOMAC EL VA MAL D’ BARBER UN

VA FLAUTISTA UNA TALLAR DE EL CANYES LES 

UN BANQUET GRAN EL VA REI CELEBRAR 
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El rei no volia que li veiessin les orelles ORGULL

El barber no volia perdre el cap. ALEGRIA

El barber  se sentia  molt  millor,  cantava i
ballava.

VERGONYA

El rei va cridar furiós que els tanquessin. VALENTIA

El flautista li va dir la veritat. CÒLERA

Tothom estava molt satisfet del seu rei. POR
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4. Realitzar un resum escrit del conte
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B. ACTIVITATS D’EXPRESSIÓ

1. LECTURA EXPRESSIVA del text íntegre o de l’adaptació

Llegir  un  conte  en  veu  alta  vol  dir  recrear  els  personatges,  fer-ho  amb
l’entonació adequada i posant-li els sentiments que calen.

La lectura es pot reforçar amb les làmines o bé directament amb el llibre.
Hem elaborat un power point amb unes diapositives que reprodueixen  els
dibuixos del conte i es poden anar projectant..

2. NARRACIÓ

Narrar un conte és la manera més clàssica d’explicar-lo. Cal memoritzar-ne el
text,  si bé els alumnes poden variar el vocabulari adaptant-lo a les seves
pròpies expressions. 
Aquesta activitat requereix un bon nivell de retenció i una bona competència
comunicativa per part dels narradors.

Igual que amb la lectura, les làmines, el llibre i la projecció de les diapositives
poden ajudar molt  a la comprensió de la història per part dels oients.

3. PRESENTACIÓ INFORMÀTICA

A partir de les diapositives que hi ha al power es pot fer un treball d’expressió
escrita amb els quadres de text que es poden inserir en cada dibuix.
La  presentació  es  pot  completar  amb  música  o  encara  millor  amb
l’enregistrament de veus a través d’un programa com l’Audacity.

4. TEATRE

Hi  ha  dues  versions  per  representar  l’obra.  Les  dues  un  bon  nombre  de
personatges.
Primer caldrà realitzar la lectura en veu alta del text dramatitzat i memoritzar-
ne el contingut per poder-lo representar correctament.
El vestuari, els objectes i mobles necessaris són fàcils d’aconseguir.
Es pot elaborar un decorat senzill per als ambients o bé es poden  utilitzar les
diapositives del power que representen els escenaris principals.
L’enregistrament en vídeo de la representació pot ser un  complement ben
motivador per als actors.
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5. ENREGISTRAMENT PER A LA RÀDIO

A partir del treball realitzat en qualsevol de les formes d’expressió descrites
es pot realitzar un enregistrament del conte per a la ràdio.
Caldrà  complementar  la  veu  amb  diferents  efectes  sonors  i  ,sobretot,
músiques que donin més força a la història explicada.
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C. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Hem de valoralar les habilitats lingüístiques que s’han treballat en les
diferents activitats:

Lèxic i expressions: Vocabulari, frases fetes treballades.

Lectura expressiva: Entonació, puntuació, errors en la lectura

Comprensió oral: Identificar les idees principals, ordenar la narració

Comprensió lectora:  Identificar les idees principals, ordenar la narració

Expressió escrita: Ordenar i completar frases. Ortografia i  component
discursiu.

Expressió oral: Fluïdesa, fonètica.
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