
Lapbook



Títeres y marionetas, de H. Delpeux ed. Vilamala. 

40 Ninots. Marionetes, capgrossos, gegants I 
elements festitus, de M.Cuxart/A. Gascón/ Xerrac 
Taller d’expressió. Ed Graó.

Revistes:

Fantoche, Revista especialitzada en titelles d’UNIMA.

Webs i blogs:

https://elverdegaban.wordpress.com/2016/09/12/
historia-de-los-titeres-y-marionetas/

http://conocelahistoria.com/c-artes/historia-del-
teatro-de-titeres/

Federación española de marionetas:  
http://www.unima.es/

http://www.titeresante.es/tag/valencia/

https://www.muyhistoria.es/curiosidades/
preguntas-respuestas/cual-es-el-origen-de-los-
titeres-121409130430

Sobre el teatre d’objectes: 
https://wepa.unima.org/es/teatro-de-objetos/

Després de llegir les fitxes i fer el vostre teatret 
de titelles de pal sabeu moltes més coses sobre 
el teatre de titelles i d’objectes. Perquè perdure 
el vostre coneixement sobre el tema i quede un 
material al qual podreu acudir quan ho necessiteu, 
us proposem l’elaboració del lapbook.

Us aconsellem que feu el lapbook en parelles. Abans 
de començar a pensar i a  retallar les plantilles, heu 
de dissenyar el contingut. Per a això, us ajudaran 
els textos de les fitxes amb l’explicació de cada 
punt. Però si voleu investigar més sobre el tema, us 
indiquem alguns webs i llibres en els quals podreu 
obtindre informació:

Llibres:

Títeres en la escuela, de Hugo Villena editorial 
Colihue.

Cómo hacer y manejar marionetas, de Violet 
Philpott y Mary Jean McNeil. Ed SM.

Teatro de objetos, de Ana Alvarado. Ed. 
InterTeatro.

Creem un lapbook sobre el teatre de titelles i d’objectes
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Per a començar a dissenyar el lapbook us proposem 
alguns dels punts que pot contindre:

Vocabulari.
Què és el teatre de titelles i el teatre d’objectes?
Els titelles al llarg de la història: on es representaven, 
quins temes tractaven, com eren els ninots…
Festivals i museus.

Exemple de lapbook

Creem un lapbook sobre el teatre de titelles i d’objectes



SOLAPA PLEGABLE
(PART EXTERIOR)

SOLAPA PLEGABLE

La nostra proposta 
de lapbook

Els laterals són les 
tapes que tanquen 
lapbook

Teatre de 

titelles i 

d’objectes



Què és el 
teatre de 
titelles?

Què és 
el teatre 

d’objectes? 

Quan i on?

Programa

Egipte Grècia

S. d’Or

E. Mitjana

Orient

S. XVIII i XIX

s. XX - XXI

Vocabulari Informació

Festivals de titelles

Teatre de titelles i d’objectes

Museus

Història 
del teatre 
de titelles

SOLAPA PLEGABLE
(PART INTERIOR)

La nostra proposta 
de lapbook



Mini llibres per al lapbook Per a imprimir en fulls A4 (210x297mm)



Mini llibres per al lapbook Per a imprimir en fulls A4 (210x297mm)



Retalla els dos discos. En el primer disc 
retalla un terç sense arribar al centre. 
Posa el primer sobre el segon i uneix 
els dos discos pel centre amb un clip 
enquadernador. 

Mini llibres per al lapbook

Per a imprimir en fulls A4 (210x297mm)



Per a imprimir en fulls A2 (420 x 594 mm)



Teatre de 

titelles i 

d’objectes

Per a imprimir en fulls A2 (420 x 594 mm)



Per a imprimir en fulls A2 (420 x 594 mm)


