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GUIA PER AL PROFESSORAT

INTRODUCCIÓ SOBRE HANSEL I GRETEL

Hansel i Gretel és un conte de fades alemany recopilat pels germans Grimm.

Hansel i Gretel conta la història de dos germans que són abandonats al bosc. Perduts, troben 
una caseta de xocolata i dolços on viu una senyora que els convida a passar. Els nens hi entren, 
però la dona resulta ser una bruixa que vol menjar-se el nen després d’haver-lo engreixat, mentre 
que a la nena li fa fer les feines de casa.

És important destacar, sobretot en el moment de treballar-ho amb els més petits, que es tracta 
d’una obra fictícia, i que avui dia no existeixen les madrastres tal com es pinten en els contes 
clàssics. Per tant, és recomanable explicar el tema de l’abandonament com un cas lluny de la 
realitat.

ACTIVITATS PER TREBALLAR ABANS DE VEURE L’OBRA

Les activitats que proposem per treballar l’obra abans de veure-la són:

1. El conte Hansel i Gretel

a) Objectiu: Conèixer el conte com a introducció a l’obra, familiaritzar-se amb els 
personatges i posar els alumnes en situació.

b) Descripció: Explicarem el conte, mentre es va reflexionant sobre algunes qüestions:
• Què passa al conte?
• Quins personatges hi surten? Com imaginem que són?
• Qui és bo? Qui és dolent?
• Què penseu que passarà després?
• Aquesta història pot passar de veritat? Què penseu de les bruixes? Són reals o són 

personatges inventats? Hem de tenir por que passin aquestes coses?
• Fer veure als nens que és un conte, una història inventada, i que, per tant, hi ha 

coses que modifiquen la realitat i que no hi succeeixen
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Després d’explicar el conte, podem enfocar una reflexió al voltant de les següents 
qüestions:

• Normalment, els pares abandonen els fills? Es pot fer això? Per què creieu que ho 
fan? Està bé o malament?

• Podem refiar-nos de totes les persones que ens trobem pel carrer, encara que 
sembli que són bones i que ens ofereixin dolços? Per què?

• Qui és més valent, el nen o la nena? I més intel·ligent? O són tots dos iguals?
• Què fan els nens quan s’adonen que la bruixa se’ls vol menjar? S’ajuden per sortir 

de la situació o cadascú decideix el que farà per separat?
c) Duració aproximada: 20’

2. Fem un collage

a) Objectiu: Desenvolupar les habilitats plàstiques, i familiaritzar-se amb materials 
diversos.
b) Descripció: Presentem les cares d’en Hansel i de la Gretel i els nens hauran de decorar-
les fent un collage. Poden utilitzar papers de seda, retalls de revista, etc. Si voleu, després, 
les poden retallar i posar-se-les com a caretes el dia de l’espectacle. Els més petits poden 
optar per pintar-les, en comptes de fer collage.
c) Duració aproximada: 20’ a 40’

3. Troba el camí

a) Objectiu: Desenvolupar les habilitats de concentració i les habilitats plàstiques.
b) Descripció: Hauran de trobar el camí que farà que en Hansel i la Gretel arribin a la 
caseta de xocolata. Per fer-ho, primer ho repassaran i després ho pintaran.
c) Duració aproximada: 15’

4. Aliments dolços i aliments salats

a) Objectiu: Identificar, diferenciar i senyalar els aliments de sabors dolços i salats.
b) Descripció: Direm el nom dels aliments que hi ha a l’activitat, i després farem una 
fletxa per relacionar-los amb el sabor corresponent.
c) Duració aproximada: 10’
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ACTIVITATS PER TREBALLAR DESPRÉS DE L’OBRA

Quant a les activitats per treballar després de l’obra, són:

1. Fem memòria

a) Objectiu: Recordar, comprendre i assimilar el contingut de l’obra.
b) Descripció: Entre tots recordarem el que hem vist al teatre, el que més ens ha agradat 
i el que menys, el vestuari, etc.
c) Duració aproximada: 15’

2. Reconstruïm el conte amb imatges

a) Objectiu: Ordenar i explicar les seqüències temporals.
b) Descripció: Es tracta de posar en ordre les imatges representatives de l’obra. Els nens 
hauran d’escriure una descripció a sota de cada imatge.
c) Duració aproximada: entre 10’ i 20’

3. Aliments de la caseta

a) Objectiu: Identificar, assenyalar i diferenciar entre els aliments dolços i els d’altres 
sabors que es trobaven a la caseta de xocolata.
b) Descripció: Els alumnes hauran d’encerclar els aliments amb els quals estava feta la 
caseta.
c) Duració aproximada: 10’

 
4. Descobreix el personatge amagat

a) Objectiu: Identificar i ordenar els nombres.
b) Descripció: Comptarem entre tots fins a 10 i després ajuntarem els punts des de l’1 al 
10 per trobar el personatge amagat.
c) Duració aproximada: 5’

5. Ajuda en Hansel i la Gretel a comptar

 a) Objectiu: Desenvolupar les habilitats cognitives.
  b) Descripció: Comptarem els dolços que es presenten i escriurem el total.
   c) Duració aproximada: 15’
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ACTIVITATS PER TREBALLAR ABANS DE VEURE L’OBRA

1. El conte original de Hansel i Gretel:

Hi havia una vegada dos germans que es deien hansel i gretel. Vivien amb el seu 
pare i la seva madrastra. Una tarda, estaven tan avorrits que la seva madrastra 
els va dir d’anar al bosc amb el seu pare. Com que mai no hi havien anat sols, per 
no perdre’s a la tornada van deixar caure pedretes pel camí.

A la tornada, la madrastra, sorpresa que tornessin, va acompanyar-los al bosc 
amb l’excusa de trobar al seu pare i els va abandonar. El hansel i la gretel van 
haver de dormir sols al bosc, pensant que al dia següent, quan fos de dia, podrien 
tornar seguint les molles de pa que en hansel havia deixat. Però el que no sabien 
és que les molles se les havien menjat els ocells.

Per tant, es van quedar caminant pel bosc fins que van trobar una caseta de 
xocolata. Semblava molt dolça i bona, així que van començar a menjar-se-la. De 
sobte, va aparèixer una bruixa, la propietària de la casa. La bruixa els va agafar i 
va ficar el hansel en una gàbia per engreixar-lo i després menjar- se’l. Mentrestant, 
la gretel es dedicava a fer els menjars per al seu germà i a fer les feines de casa.

Un dia, quan la bruixa pensava que el hansel ja era prou gros, va manar a la 
gretel que preparés el forn per cuinar-lo i menjar-se’l. La gretel va dir que no tenia 
força per preparar-lo i per tant, demanà a la bruixa que ho fes ella. D’aquesta 
manera, la gretel va empènyer la bruixa i la ficà a dintre del forn.

Finalment, la gretel obrí la gàbia del hansel i sortiren lliures cap al bosc, on es van 
trobar amb el seu pare.
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2. Retallar o fer un collage amb les cares de Hansel i Gretel.

10
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3. Troba el camí per arribar fins a la caseta i pinta’l:
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4. Relaciona els aliments segons si són dolços o salats:

DOLÇ

SALAT
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ACTIVITATS PER TREBALLAR DESPRÉS DE VEURE L’OBRA

1. Fem memòria.

Parlem entre tots del que hem vist al teatre. Parlem de l’obra, la història, l’escenografia, les 
cançons, el vestuari dels personatges, etc. Pensem i intentem reconstruir el conte que hem vist:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2. Ordenem les següents escenes i escrivim a sota de cada imatge una frase descrivint-la:

 
......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
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3. Encercla els aliments amb els quals estava feta la caseta de la bruixa:
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4. Sabries dir quin element s’amaga darrere d’aquests punts? Ajunta’ls i escriu-ne el nom.
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5. En  Hansel  i  la  Gretel  volen  saber  quants  dolços  s’han  menjat.  Els ajudes a comptar-los? 
Escriu el nombre que correspon a cada casella i després compta.

21
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CANÇÓ 1

GRETEL 
Jo no sóc cap princesa.

Sóc una nena de ment desperta.
Lluito contra dracs, bruixes i monstres,

i no necessito a ningú que em salvi.
Que jo soleta faig el que calgui.

Sóc lliure, sóc viva forta i valenta.
Sóc nena i jo sola ho puc guanyar tot. 

HANSEL 
Només era un joc. 

Ets una nena, però ets molt petita, com una formiga.
Jo sóc més gran que tu, 

i tinc una armadura molt xula. Sí, sí.

Jo sóc un nen i puc ser un cavaller. 
Un príncep o un soldat, o l'home més fort de tot el món.

Tu ets una nena, i pots ser una princeseta o una ballarina o una nimfa del bosc.

GRETEL
Qui ha dit com ha de girar el meu món.

HANSEL
El teu món

GRETEL
Nenes i nens podem jugar plegats a ser heroïnes i herois que salven aquest món junts.

HANSEL  I GRETEL
Que mai més ningú tingui por.

Que mai més ens diguin qui som i què podem fer.

Sóc lliure, sóc viu/va fort/a i valent/a.
Sóc nen/a i junts ho podem guanyar tot. 
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CANÇÓ 2

MARE
Tinc dos fills. 

Són el millor del món.
El millor d’aquesta casa.

Em fan somriure i ser feliç.
I ballen sempre amb mi.

HANSEL I GRETEL
Ballem sempre amb tu, mare.

MARE
Jo els vull protegir.

Els vull sempre amb mi.
No els abandonaré, sabré que fer

perquè es quedin aquí i no marxin. 
Jo els protegiré.

HANSEL I GRETEL
Mare no volem marxar

HANSEL
Gretel, agafa’m la mà.

GRETEL
Germà.

MARE
Són la meva vida.
Són els meus fills.

Són el millor d’aquesta casa.
Em fan somriure i ser feliç.

I ballen sempre amb mi.

HANSEL I GRETEL
Ballem sempre amb tu, mare. 
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CANÇÓ 3

GRETEL
Però que dius vella bruixa?
Però que dius vella boja?

Les nenes també hem de menjar i descansar!

HANSEL
Però que dius vella bruixa?
Però que dius vella boja?

I els nens sabem netejar planxar i fregar!

HANSEL I GRETEL 
No en tens ni idea de la vida, no! 

No en tens ni idea de com gira, no! 

HANSEL
Vius amb els dinosaures i ets com un mamut!

GRETEL
Quines idees tan antigues. Ets una pamplines, sí! 

HANSEL
Les tasques de la llar es reparteixen. Es fa tot entre tots. 

Que no t'ho ensenyen els teus mestres? 

GRETEL
Si no vull planxar no planxo, i ho fa en Hansel.

HANSEL
O no.

GRETEL
O no? 

HANSEL 
O no.
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CANÇÓ 4

HANSEL
No saps cantar, bruixa dolenta. 

No tens ni veu per rapejar. 
Creus que fas òpera i ni arribes al RE. 

No entones, no afines, no rimes, no camines. 
Cantes pitjor que una gallina menjant sardines! 

BRUIXA 
Mira nen...

No em donis lliçons sobre cançons, no! 
Tinc més experiència i més saviesa.

Això de rapejar em fa vomitar, això no és cantar! 

Aquesta música és repetitiva i el ritme m’avorreix i em panseix. 

Així que prou! 

CANÇÓ 5

MARE
Tinc dos fills. 

Són el millor del món. 
El millor d’aquesta casa.

Em fan somriure i ser feliç.
I ballen sempre amb mi.

HANSEL I GRETEL  
Ballem sempre amb tu, mare

Sóc lliure, sóc viva forta i valenta. 
Sóc nen/a i junts ho podrem guanyar tot. 

Som una mica pobres, però junts som millors. 
Junts lluitarem contra les pors.

HANSEL, GRETEL I MARE
Sóc lliure, sóc viva forta i valenta. 

Sóc nen/a i junts ho podrem guanyar tot.
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