
 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL: DOS CONTES I UNA MATEIXA HISTÒRIA 

NIVELL: cicle inicial primària 

TEMA: Cultura de pau 

DURADA: 55 min. 

OBJECTIUS: 

• Mostrar a l’alumnat que per resoldre els conflictes cal escoltar la versió de cada part 
enfrontada 

• Reflexionar sobre la injustícia que suposa prendre part en un conflicte del qual en 
desconeixem el context i els detalls 

• Parlar sobre els sentiments que patim en les diferents etapes del conflicte 
• Mostrar l’escolta i el diàleg com a millor aliats per a la resolució no violenta dels 

conflictes 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 

1_Breu presentació de l’activitat que es durà a terme i del grup que la dinamitzarà.  

2_ El conte de “La caputxeta vermella i el llop” (se’n pot fer una lectura, una representació 
teatralitzada, una representació amb titelles... dependrà de l’equip de talleristes). 

Un cop finalitzada la lectura o representació, se’ls deixa un minut (no més) per escriure o 
pensar com es deu haver sentit el llop durant tots aquests anys. S’anoten totes les aportacions 
en una pissarra visible per a tothom i posteriorment s’obre el diàleg amb el grup: Coneixíeu la 
història de la Caputxeta explicada així? Us havíeu imaginat mai que hi pogués haver una versió 
paral·lela de la història? És just el que li ha passat al llop? Us ha passat a vosaltres alguna 
vegada? Quan? Com us vau sentir? 

Un cop recollits els sentiments i versions que ha provocat conèixer aquesta altra “veritat” de la 
història de la Caputxeta i el Llop, obrim de nou el debat a partir d’aquesta pregunta: Com ho 
hauríem de fer per canviar el final de la història per tal que expliqués les dues versions? (és 
possible que aquí sigui molt difícil que la mainada pugui imaginar un final diferent al que han 
escoltat durant set i vuit anys de la seva vida, ininterrompudament. Per això, el final ja es durà 
preparat des del grup de talleristes)* 

3_Explicació/Representació d’un final just que incorpori el conflicte i la solució d’ambdues 
parts (llop i caputxeta): La Caputxeta s’espanta però surt l’àvia i la tranquil·litza. El caçador i la 
caputxeta van a buscar el llop per berenar plegats mentre parlen animadament del bosc, de la  

 



 

 

 

 

 

 

brutícia 
que hi deixem nosaltres quan hi anem, dels bolets que ara a la tardor ja comencen a sortir... FI! 

Obrim de nou el debat: Com creieu que se sent ara el Llop? I la Caputxeta? Creieu que ara s’ha 
fet justícia? És possible que els conflictes que patim nosaltres es puguin també resoldre com 
ho han fet la Caputxeta i el Llop? L’àvia els ha ajudat a fer-ho, qui ens pot ajudar a nosaltres a 
resoldre els problemes? Amb qui comptem a l’escola, a casa, al club?... 

4_ Tancament de la sessió: Per finalitzar els hem portat un paquet que han fet la Caputxeta i el 
Llop per la classe. És una capsa molt especial i cal guardar-ne el secret. 

Se’ls explica: «Ara us ensenyaré una capseta un per un i ningú pot explicar què hi ha dins. 
Mirareu en silenci el seu contingut i esperareu que l'hagi vist tothom. Us donaré unes pistes, a 
veure si ho endevineu. Però recordeu: no podeu dir res! Aquí dins hi ha una persona molt 
important, la més important de la vostra vida; una persona molt bonica i que val molt. Una 
persona que té moltes coses bones, moltes qualitats. Una persona que estimeu molt i també és 
estimada per molta gent...». Podem afegir les qualitats que creiem convenients i adaptar 
l'explicació a les diferents edats. Quan miren dins de la capseta veuen la seva imatge reflectida 
en un mirall.  

Un cop totes i tots s’han vist al mirall, comentem què han sentit, què pensaven que hi havia i 
els expliquem que tot això que hem parlat aquí (sentiments, emocions, sorpresa, etc.) està 
directament relacionat amb la pràctica de “La Pau” , és a dir, amb “Fer les Paus”, el lema del 
DENIP d’enguany. 

Recordeu-los ara la tasca a fer: A partir dels sentiments que hem experimentat al fer un nou 
final i un nou conte de La Caputxeta vermella i el Llop, i recuperant les emocions que han 
sentit al veure’s dins la capsa especial que els han regalat els dos protagonistes del conte, 
caldrà que decorin la porta de la classe perquè esdevingui màgicament l’entrada a un conte o a 
una capsa tan fantàstica com els que avui han conegut i treballat (si hi ha possibilitat es pot 
projectar algun exemple que està penjat al web de la Campanya). 

MATERIAL NECESSARI: 

• Una aula espaiosa on explicar o representar la història de la Caputxeta Vermella i el 
Llop 

• Un papelògraf o pissarra i retoladors gruixuts de diversos colors 
• Una capsa sorpresa (tancada i amb un mirall a dins) 
• Un conte de la caputxeta vermella (amb il·lustracions) i el material necessari per a la 

representació del conte (grup de talleristes) 
• Un projector (optatiu) 

 



 

 

 

 

 

 

OBSER
VACIONS: 

És importantíssim que una de les persones talleristes es dediqui a recollir totes i cadascuna de 
les intervencions dels infants en un lloc ben visible. Els sentiments, emocions i històries que 
surten del diàleg amb el grup classe han de servir a la persona que dinamitza per al tancament 
i per a la posterior decoració de la porta de l’aula al grup.  

(*) Amb l’alumnat de 2n potser caldria fer la pregunta a l’aire, recollir -si n’hi ha- alguna 
resposta i passar directament a la representació, ja que son petites i petits per imaginar i 
abstreure una solució que no s’han plantejat ni coneixen amb anterioritat. En aquest cas, la 
pregunta serveix com a introducció de la segona representació del nou final del conte. 

S’adjunta una versió del conte de La Caputxeta i el Llop per tal que el grup de talleristes tingui 
una base des d’on construir el conte. Aquesta versió pot ser modificada per fer-la més amena i 
adaptar-la a les necessitats de cada grup, però sense variar-ne el contingut essencial: la versió 
de la història explicada en primera persona pel Llop. 

AUTORIA: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries dins la campanya DENIP2020 “Fem les 
Paus”. 

  



 

 

 

 

 

EL LLOP I LA NENA DE LA CAPUTXA VERMELLA 
(versió adults_ Caldrà que l’alumnat adapti el conte a l’edat dels infants) 

 

El bosc era la meva llar. Jo vivia allà i m'agradava molt. Sempre intentava, fos com fos, 

tenir-lo ordenat i net.  

Però cada dia era més difícil, els caps de setmana la gent sortia d’excursió a peu, en 
bicicleta,  en moto o quad i ho destrossava tot. Els excursionistes deixaven deixalles i 
feien destrosses a qualsevol racó del bosc. El dilluns, abans no sortís la camada a jugar 
fora del cau, solia fer una ronda de neteja recollint i recuperant casa nostra que, mica 
en mica, tornava a la calma i a la netedat. 

Un dia de sol, mentre estava recollint la porqueria que havien deixat els turistes de cap 
de setmana, vaig sentir passes.  

Em vaig amagar darrere d'un arbre i vaig veure com s'apropava una nena amb un 
cabàs. Anava sola i vaig desconfiar-ne de seguida, perquè anava vestida d'una manera 
molt curiosa: tota de vermell i amb el cap tapat per una caputxa, com si no volgués que 
la gent sabés qui era.  

La vaig observar durant una estona i, quan vaig veure que sortia del camí tot cantant a 
ple pulmó i arrencava les flors que adornaven el bosc i feien de refugi a papallones, 
formigues i altres petits animalons amb els qui 
juguen els meus cadells, vaig decidir d’aturar-
la. 

Naturalment, vaig parar-la per saber qui era. Li 
vaig demanar també on anava, d'on venia i li 
vaig fer altres preguntes més cordials per no 
semblar massa impertinent. 

- Quin bon dia que fa, oi? 
- I així, cap on vas tan sola? I dius que et diuen Caputxeta? Però no tens nom de 

debò com totes les altres nenes?... 

 



 

 

 

 

 

 

 

La nena encaputxada no va tenir cap problema a xerrar una bona estona amb mi, fins 
hi tot va cantar i ballar i va explicar-me que anava a veure la seva àvia i que li portava 
el berenar en aquell cabàs.  

Semblava una persona honesta, però estava en el meu bosc i, sincerament, tenia una 
imatge sospitosa amb aquella vestimenta. I això de no voler identificar-se, no voler dir-
me el seu nom, tampoc em va semblar massa normal que diguem.... 

Així que vaig pensar que caldria donar-li una mica d’escarment. No es pot anar pel bosc 
arrencant-ne les flors sense solta ni volta i, a més, una nena d’aquella edat hauria 
d’estar a l’escola, que no era pas un dia de festa! 

Com que conec la velleta del bosc des de fa molts anys, vaig decidir que l’aniria a veure 
i li explicaria la gravetat de la situació. Ben mirat, aquella nena sospitosa deia ser la 
seva neta. 

Jugant, jugant, vaig convèncer la nena perquè agafés un camí molt més llarg per 
arribar a la caseta del bosc. És un camí que puja i baixa, molt bonic i amb moltes flors 
així que em va ser molt fàcil enredar-la prometent-li que tindria un ram ben bonic 
quan arribés a casa l’àvia. 

Vaig córrer per la drecera fins arribar a casa de la velleta i li vaig explicar la situació. A 
ella li va semblar bé de fer un petit escarment en forma de broma a la seva neta 
encaputxada. Així, vam acordar que s’amagaria dins l’armari i jo em faria passar per 
ella per enredar la seva neta. Calia fer-li saber que s’ha anar al bosc amb respecte i 
amb compte, sense arrencar les plantes, les flors o els bolets a tort i dret, sense 
trepitjar els caus dels animalons, sense cridar per no espantar els ocells i les bèsties 
que hi viuen... 

La velleta va accedir a amagar-se fins que jo la cridés. I quan la 
nena va arribar, la vaig convidar a l'habitació on era, vestit amb 
la roba de l'àvia.  

Tan bon punt va ser dins, va dir alguna cosa horrible sobre les 
meves gran orelles. Havia estat insultat abans, així que vaig 
tractar de suggerir-li que les meves grans orelles em permetien 
escoltar-la millor. El que jo volia dir-li era que jo l'estimava i 
que desitjava prestar més atenció al que ella deia. Però va fer  



 

 

 

 

 

 

un altre comentari sobre el meu físic, deia que era horrorós. Us podeu imaginar com 
començava a sentir-me amb aquella nena que semblava tan honesta, però que 
aparentment era una mala persona? Estava trist i enfadat, jo no li havia dit si ella era 
més maca o més lletja o si li pudia l’alè o no... I mentre pensava tot això ella va tornar a 
insistir: 

- Ostres àvia quins ullots tant lletjos! 

Amb una gran dosi de paciència i amb un fil de veu,  li vaig respondre que els meus 
"ullots" m'ajudaven a veure-la millor.  

I va tornar a insultar-me, va riure's de les meves dents. Sé que hauria hagut de 
controlar-me, però tinc aquest problema de les dents grosses. I vaig botar del llit i li 
vaig cridar que les meves dents servirien per menjar-me-la millor.  

En realitat, cap llop no es menjaria una nena; això tot el món ho sap. Però aquella 
petita va començar a córrer i a cridar per tota la casa. Jo la perseguia per calmar-la. Ja 
m'havia tret la roba de l'àvia, però això només va empitjorar les coses... 

De sobte es va obrir la porta i un llenyataire altíssim va entrar amb una destral. Quan el 
vaig veure vaig comprendre que estava en problemes. Hi havia una finestra al meu 
darrera i vaig sortir corrents.  

M'agradaria dir que allà va acabar la història però l'àvia mai no va explicar la meva 
versió. Suposo que avergonyida perquè la broma havia sortit malament. 

Ràpidament va córrer el rumor que jo era un animal 
egoista i dolent. La gent em va batejar amb el nom de 
“Llop Ferotge”. Jo, pare de família, amb una camada i un 
amor incondicional als boscos que compartia amb la 
resta d’animals; jo, per una broma mal acabada, ara era 
FEROTGE.  

Tothom va començar a evitar-me. I la meva família i jo 
vam haver de marxar lluny i iniciar una vida solitària, 
apartada dels altres animals i persones que,  ara, ens 
temien. No sé què va passar amb la nena de vermell, 
però jo ja no vaig tornar a ser “feliç per sempre”. 

FI. 


