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El propòsit principal del material educatiu és ajudar, 
tant als alumnes com als professors, a aconseguir  la 
màxima participació en tota l’experiència teatral de 

Pippi Calcesllargues

Aquest material ha estat dissenyat per a ajudar els 
estudiants a comprendre l’obra, millorar les seues 
habilitats auditives i aprendre nou vocabulari. Quan els
xiquets completen les activitats, aprendran sobre els 
personatges i com es desenvolupa la història perquè 

gaudisquen més de l’actuació. 

Hem dissenyat les activitats que es realitzaran abans de 
l’obra, i un qüestionari posterior a l’obra per a veure si els 
alumnes, l’han entés. Totes les activitats es combinen per 
a millorar el vocabulari i les expressions dels alumnes.

Totes les activitats es proporcionen als professors amb 
una explicació i les fulles de treball dels estudiants. 

VÍDEO PROMOCIONAL!

INTRODUCCIÓ

https://youtu.be/WCJNhqDbkgo
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L’objectiu general és estimular les ganes d’aprendre 
a través de cançons i amb els personatges fantàstics i 

marionetes de Pippi Calcesllargues.

-Estimular el desig d’aprendre i de jugar utilitzant el 
valencià i el teatre com a vehicle de comunicació.

-Reconéixer i utilitzar el vocabulari de l’obra.

-Escoltar i memoritzar algunes cançons senzilles.

-Desenvolupar la creativitat, la imaginació i la fantasia 
com a eina d’aprenentatge.

- Aprendre vocabulari relacionat amb la història.

-Despertar l’enginy a través d’endevinalles populars.

-Valors educatius com l’amistat, l’educació, el 
descobriment d’un mateix, el valor i l’autoestima.

OBJECTIUS



4

Érase una vegada Vila Kunterbunt, una casa una mica 
atrotinada, una casa deshabitada. Tommy i Annika, els 
xiquets que vivien a la casa del costat, passaven tots els 
dies per davant, de camí a l’escola, i pensaven com de 
genial i meravellós seria que hi haguera nous habitants. 

I així és com arranca aquesta fantàstica història, amb 
l’arribada d’una nova inquilina a Vila Kunterbunt. 

Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter 
Långstrump és la nova inquilina. Què no saps qui és? Bé, 

potser et sona més si et parle de Pippi Calcesllargues.

Sí, la xiqueta rebel que viu sola en Vila Kunterbunt 
amb el seu cavall “Xicotet oncle” i el seu bonic “Senyor 
Nilsson”. Uneix-te a Pippi i als seus amics Tommy i Anika 

i prepara’t a viure mil aventures.

sinopsi
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Pippi Calzaslargas

Pippilota Viktualia  Rullgardina Krusmynta 
Calcesllargues és una graciosa xiqueta pèl-roja que 
porta el seu pèl recollit en dues trenes llargues que 
apunten cap als costats. La seua cara és alegre, plena 
de pigues i sempre amb un bell somriure. És diferent a 

tots els xiquets del món, fins i tot una mica rara.

Ella mateixa es cus la roba i, si no té tela suficient, usa 
pegats d’altres colors sense importar-li si combinen o 
no. Pippi viu sola ja que el seu pare, segons ella, és un 
pirata i rei dels congolesos que camina recorrent el món.

I la seua mare és un àngel que està en el
cel. Ella també recorre el món, sempre acompanyada 
del seu mico, el Senyor Nilsson i del seu cavall, Xicotet 
Oncle. A més de ser molt intel·ligent, està dotada d’una 

gran força física. 

Es considera a si mateixa una aventurera que troba 
coses especials per tots els racons del món. Una viatgera 
que recull històries en cada racó que visita.No està 
acostumada a estar amb adults i ha hagut d’educar-se 
ella mateixa, per la qual cosa mai ha anat a escola o 
a altres llocs que són normals per a la resta de xiquets. 
Sempre està contant històries boges i és una xiqueta 
rebel a la qual li agrada fer el que vol, quan vol. Però 
per a ella, l’amistat és el més important. Sobretot la que 

comparteix amb Tommy i Aninka.

Coneix als personatges
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Annika

Annika és una dolça xiqueta, té un any o dos menys que 
Pippi i viu en Visbi, un poble tranqui i avorrit. Encara que 
Annika és una xiqueta tranquil·la i tímida, està ansiosa 
per viure aventures i en el fons és molt audaç i valent. 

Viu amb els seus pares i el seu germà, Tommy.

Annica té la pell clara i els cabells castanys, amb 
meleneta i serrell. És molt educada i sempre es porta 
molt bé. La seua vida donarà un gir quan conega a 
Pippi, una xiqueta extravagant que li ensenyarà que les 
entremaliadures a vegades poden ser molt divertides.

Tommy

Tommy és el germà d’Annika i l’altre millor amic de Pippi. 
Té més o menys l’edat de Pippi, i dona la sensació que és 
el germà major. És una mica rude i rondinaire i està més 
disposat a acceptar les idees aventureres de Pippí des 

del principi.

Tommy té el pèl més curt que Annika i també un enorme 
somriure de grans dents. També viu en Visbi amb 
Annika i els pares de tots dos. Igual que li passa a la 
seua germana, la seua vida és bastant avorrida fins que 

arriba Pippi al poble.

Coneix als personatges
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Xicotet Oncle
És un cavall enorme, blanc i amb pigues grises i negres. 
És tranquil i afectuós. Acompanya a Pippi allà on vaja, 
la cuida, protegeix i serveix com a vehicle per a portar-

la d’un costat a un altre.

Pippi és tan forta que, sovint, alça a Xicotet Oncle amb 
només una mà. No és per a ella només una mascota, sinó 

part de la seua família i un gran amic.

Senyor Nilson
El senyor Nilsson és l’altra mascota de Pippi, encara que 
com passa amb Xicotet Oncle, més que una mascota és 
la seua família. És un bonic mico gris xicotet i que sol 
anar amb una samarreta. És més nerviós i trapella que 
Xicotet Oncle. També acompanya sempre a Pippi en 

totes les seues aventures i la cuida.

La Professora
És una mestra que ha viscut sempre al poble. Una dona 
que adora ensenyar i és dolça, però també autoritària.
Tindrà la labor d’ensenyar com funciona l’escola i també 

modals a Pippi.

La Doctora
Es tracta de la metge de Visbi. Sol atendre a Tommy i 
Annika i acudeixen a ella amb Pippi per a consultar-li 
quan busquen un palitronche. La doctora els ajudarà a 
entendre que un palitronche no és una malaltia.

Coneix als personatges
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ENDEVINALLES
Hi ha qui beu per la boca, que és la manera de beure, 

però sé d’algú que beu solament pels peus.

(El arbre)

Ximenera, teuladeta, dues finestres i un balcó. Una porta 
en la façana qui soc?

(La casa)
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