
Avís per A  
explorAdors 
lectors!   
Tens davant teu un viatge increïble. 
Troba el teu camí a través dels llibres. 
Deixa’t guiar per la veu de l’àlbum  
i descobriràs experiències lectores inusitades, 
vibrants, sonores, alegres, profundes,  
intenses, divertides!  

  poble del

silenci

  poble dels

trobadors

 poble del 

vers

  poble

Kamishibai

Quatre pobles per descobrir.  
Si aconsegueixes descobrir-los i dur a 
terme totes les missions aconseguiràs 
un tresor únic: un passaport lector  
i l’opció de guanyar un lot de llibres.

BoN vIAtGe!

https://webdelalbum.org/


BeNvINGUts  
Al poBle del vers   
Si bé ho vols passar, els teus poders hauràs d’usar. 
Cargol treu banya, puja la muntanya. 
Contes cantats, rimes, cançons de bressol ... 
Des que eres un nadó la poesia ha posat música a la teva vida.  
I t’ha donat un gran poder, no només t’ha ajudat a aprendre,  
sinó que a més de llegir i escriure, t’ha fet somiar! 

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUEST POBLE? 
Has de versionar un àlbum; de prosa a vers. 

•	 Busca un llibre àlbum que t’agradi molt, amb el que et vinguin ganes de jugar-hi.

•	 Llegeix el text de cada doble pàgina atentament i assimila què vol transmetre. 

•	 I ara posa un vers rimat al mateix text. 

•	 Versiona totes les dobles pàgines de l’àlbum. 

•	 I tatxan! El teu àlbum en vers aquí el tens.

Ho has aconseguit? 
Ara ja pots col·locar el teu segell de narrador rimador  
en el teu passaport lector. 

No saps amb quin àlbum fer l’activitat?   
Aquí et donem algunes idees.



BeNvINGUts Al  
poBle KAMIsHIBAI  
Un poble on tots fan teatre.
Kamishibai	significa	“teatre	de	paper”	en	japonès.	És	una	forma	d’explicar	històries	
sorgida en els temples budistes al segle XII. A principis de 1920 va ressorgir com  
a forma tradicional d’explicar contes gràcies als gaito kamishibaiva, que anaven  
de poble en poble en una bicicleta venent llaminadures i explicant contes per 
atraure els curiosos.  

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUEST POBLE? 
Has de construir el teu propi Kamishibai i narrar un àlbum amb ell.

•	El	kamishibai	és	una	forma	de	narrar	una	història	que	combina	un	conte	i	teatre	
alhora	però	sense	marionetes	ni	titelles,	només	amb	la	teva	veu	i	amb	làmines	 
de dibuixos que vas passant manualment. 

•	Has	de	tenir	totes	les	il·lustracions	del	conte	ordenades,	seguin	el	fil	de	la	història	
que vols narrar. Numera cada làmina segons l’ordre de la narració. La primera 
il·lustració al davant, l’última al darrere. 

•	Necessites	també	una	làmina	amb	tots	els	textos	o	idees	de	cada	il·lustració.	
Separa i numera els blocs de text que corresponguin a cada làmina, és important 
que no tinguis dubtes sobre quan canviar de làmina/il·lustració. Aquesta làmina 
amb els textos ha d’anar enganxada a l’última, de manera que el narrador pugui 
llegir-la	en	veu	alta	i	narrar	la	història	mentre	va	passant	les	làmines	en	el	teatret.

•	Es	comença	amb	totes	les	làmines	col·locades	en	el	suport	i	es	fan	lliscar	 
una	a	una	lentament	fins	arribar	a	la	última,	que	és	quan	s’ha	acabat	el	conte.	

•	El	gaito kamishibaiya	és	el	narrador,	qui	posa	la	veu	i	explica	la	història	 
a	mesura	que	va	passant	les	làmines.	Has	de	tenir	perfectament	preparat	 
el teu conte abans de començar, amb les làmines correctament col·locades.



COM FER UN KAMISHIBAI CASOLÀ? 

Es	pot	fer	un	kamishibai	casolà	de	diferents	maneres,	en	funció	del	material	que	tingueu	
a	casa	i	del	nivell	d’elaboració	que	vulgueu	assolir.	Però	bàsicament	heu	de	crear	un	marc	
doble	de	cartró	amb	una	finestra	al	mig	i	una	incisió	lateral	per	on	col·locar	les	làmines	 
i fer-les córrer.      
  
1. Crear el marc 

Useu cartró gruixut fàcil de tallar per fer  
el marc. Talleu dues làmines de la mateixa 
mida,	però	força	més	grans	que	un	DIN	A4.	
Marqueu en cadascuna d’elles un rectangle; 
quan	més	gran	sigui,	més	gran	serà	la	finestra	 
/escenari del vostre teatret. Assegureu-vos que 
les làmines de les il·lustracions hi cabran bé  
i que es podran desplaçar amb comoditat. 
Talleu	la	finestra	i	enganxeu	els	dos	marcs	 
de cartró restants. Atenció! Enganxeu només 

les parts superior i inferior; deixeu els laterals sense enganxar per poder afegir i fer  
lliscar les làmines.
      
2. Les làmines il·lustrades
Podeu dibuixar-les vosaltres si el conte és inventat o podeu usar un dels vostres àlbums 
preferits,	o	fins	i	tot	versionar-lo.	Però	això	sí:	molt	important!	No	s’ha	de	veure	cap	text,	
només imatge! Perquè la narració serà oral, com en un teatre. Numera cada làmina  
per darrere, segons l’ordre d’aparició.

3. La darrera làmina amb els apunts del text
Has	de	numerar	les	làmines	per	ordre	d’aparició	i	escriure	al	costat	de	cada	número	 
el text que llegiràs a la làmina corresponent.

ForA verGoNYA I ... A NArrAr!

Ho has aconseguit? T’han aplaudit molt?
Segur que sí! Ara ja pots col·locar el teu segell de gaito kamishibaiya  
en el teu passaport lector. 

No saps amb quin àlbum fer l’activitat?   
Aquí et donem algunes idees.



BeNvINGUts Al  
poBle del sIleNcI
SHHHHHH, un poble on viuen els llibres silenciosos.
Llibres sense text, on la lectura és visual. Llibres màgics on pots posar paraules  
als contes. No te’ls perdis! Quan els descobreixis t’agradaran tant, que et quedaràs  
sense paraules. 

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUEST POBLE? 
Posar paraules a un àlbum mut.

•	Només	necessites	imaginació	i	parar	mooooolta	atenció	a	les	imatges.	Fixa’t	bé	en	ca-
dascuna d’elles, en cada detall. De vegades només hi ha una miqueta de text, què hi posa?

	•	En	els	llibres	sense	paraules	és	molt	important	fixar-se	també	en	la	coberta,	la	contrac-
oberta, el títol, les guardes, les portadelles ... Para atenció a tots els detalls. 

•	Cada	pista,	cada	imatge	té	una	intenció	narrativa	que	has	de	descobrir.	

Ja? Doncs ara explica l’àlbum. 

Ja? Doncs ara explica’l d’una altra forma.  Per exemple, com si fossis un personatge de la 
història,	o	el	que	et	vingui	a	la	ment.	Tot	s’hi	val!

Ho has aconseguit? 
Ara ja pots col·locar el teu segell de  narrador del silenci   
en el teu passaport lector. 

No saps amb quin àlbum fer l’activitat?   
Aquí et donem algunes idees.

 



BeNvINGUts 
Al poBle dels troBAdors
Un poble on viuen en-cantats.
Els trobadors van ser músics i poetes medievals, que composaven les seves obres  
i les interpretaven. 

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUEST POBLE? 
Ets a punt de convertir-te en trobador o trobadora. Emocionant, oi?  
Ets	a	punt	d’inventar-te	una	història.	Però	anem	a	fer-ho	més	divertit.	
Fem-ho	jugant!	

1. Els protagonistes 
Defineix	5	o	6	animals	(normals	o	extravagants:	un	elefant	blau,	una	formiga	gegant	...).	
Escull	5	o	6	protagonistes	(nen	/	a,	avi	/	a,	home	/	dona,	extraterrestre,	monstre).	 
Escriu cada proposta en un paperet diferent i retalla’ls. 
2. Els escenaris 
Defineix-ne	molts:	camp,	mar,	platja,	casa,	espai,	univers,	sota	terra,	el	que	se	 
t’acudeixi. Escriu-los i fes targetetes individuals. 
3. L’acció 
Riure, plorar, saltar, córrer, somiar, volar, viatjar. Pensa en diferents accions i escriu  
cadascuna d’elles i fes les targetetes. 
4. Objectes estranys. 
Un	maquineta	de	fer	punta,	una	corbata,	un	patinet,	una	pinta.	Fes	las	seves	 
targetetes individuals. 

I ara... que l’atzar jugui! Tria’n dues o tres de cada pas. I amb tot el que ha sortit... 
INVENTA LA TEVA HISTÒRIA! I no t’oblidis de narrar-la!

Oi que és molt divertit inventar i narrar històries?  
Ara ja pots col·locar el teu segell de narrador trobador en el teu  
passaport lector. 

No saps amb quins personatges fer l’activitat? Aquí et donem algunes idees.
Consulta aquets àlbums, et proposem personatges, escenaris, objectes. Inspira’t!



Ho HAs AcoNseGUIt?  
•	 Imprimeix, retalla i doblega el teu passaport lector.
•	 Retalla els segells dels pobles que has visitat i enganxa’ls al teu passaport.
•	 Puja una foto a les xarxes socials etiquetant-nos, amb el hashtag   

#ExploradorAlbum, i participaràs en el sorteig d’un lot de llibres. 

pAssAport 
lector

Quatre pobles per visitar
Enganxa un segell per 

 cada aventura lectora assolida

Aquest és el passapor 
lector de: 

Bitàcora dels llibre 
que més m’ha agradat: 

la veu  
de l’àlbum

 sIleNcIÓs



BUsQUes INspIrAcIÓ? 
No et perdis aquests àlbums!

POBLE  DEL VERS 

POBLE KAMISHIBAI 



BUsQUes INspIrAcIÓ? 
No et perdis aquests àlbums!

POBLE DEL SILENCI

POBLE DELS TROBADORS
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Lupta vereptia doluptatur? Qui dipsant 
et ium consere ipsa vendi doluptatur.

At volorerionem aboritatur? Quia sae. Ut 
autatio et ligent quas ex est, et excerep 

erfernam hicil ipsunte sendeni mpo-
repe licime et inum que dollibus sit 

intion nis volorep erovitatis erore 
et iumqui si ommolupta nis 

volute nem dis nobitiberio 
voluptatur aut intiorias 

sime es nonsequas 
quam ipsam.
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