Farrés Brothers i cia. presenten:

OPERACIÓ A.V.I.

LES AVENTURES DELS VELLS INTRÈPIDS
SUGGERIMENTS PER A UNA TASCA PEDAGÒGICA

1. Introducció

Amb Operació A.V.I., hem volgut apropar el món de la vellesa als nens. Partint de
la premissa “Què passaria si els nens protagonistes dels contes tradicionals es
tornessin vells de cop?”, hem estructurat l’espectacle com un viatge on la Caputxeta,
el Patufet, el Pinotxo i molts d’altres, envellits, han de recuperar de nou l’eterna
joventut (ja que, malgrat el pas dels segles, s’han de mantenir sempre joves). Aquest
viatge estarà ple d’aventures i proves, però l’edat dels protagonistes no serà cap
impediment per a sortir-se’n amb èxit. L’espectacle està dirigit a nens a partir de 6
anys i públic familiar en general.

2. Abans d’anar al teatre

A l’espectacle es tracten dos grans temes, els contes tradicionals i la vellesa.
Els contes

- Quins personatges de contes recordeu? Que els passava al conte?
- Dibuixeu el vostre personatge de conte preferit.
- Expliqueu als nens els següents contes: El Patufet, La Caputxeta Vermella,
Hansel i Gretel, El flautista d’Hamelin, Pinotxo.
- Dins aquesta última activitat, hi podeu afegir un joc: que els nens imaginin un
possible final diferent per a cada conte.

La vellesa

-Quines són les avantatges i els inconvenients de fer-se gran? Experiència, savie
sa, malalties,... debatiu-ne els pros i els contres.
-Tens avis? Com són? Parleu-ne entre tots, per compartir-ho amb la resta de la
classe.
-Com t’imagines que seràs, quan siguis vell? Dibuixa’t.
-Quines experiències explicaries als teus néts?

3. Després d’anar al teatre
Comprensió de l’espectacle

A continuació us proposem una sèrie de preguntes que us permetran valorar el grau
de comprensió i atenció dels nens. Com que les respostes a la majoria de preguntes
són llargues, es poden completar entre tots. D’altres poden donar peu a un debat.

-Quins personatges hi sortien?
-Com s’ho fa el Dr Crosteau per convertir els nens en vells?
-Per què ho fa?
-Per quins llocs passen els personatges abans d’arribar a la cova dels tres
bolets d’or?
-Per què creus que els personatges dels contes desapareixien en alguns
moments de l’obra?
-Com s’ho fa el Pinotxo per salvar la Caputxeta del Fred?
-Com creuen el riu caigut?

Temes de debat

-Què et semblaria fer-te vell de cop?
-Què respon l’Avi quan el Patufet li proposa tornar a ser jove un altre cop? Què
en penseu?
-T’agradaria que les pastilles Younguer existissin? (tenint en compte que els
contes desapareixe rien!)
-Els personatges dels contes que ja coneixieu, en què s’assemblen i en què es
diferencien dels que heu vist a l’espectacle?

