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La caputxeta vermella



 

 

 

Edu3.cat 
 

• La caputxeta vermella.   Programa: Una mà de contes 

Aquest capítol del programa "Una mà de contes" explica el conte de "La 
Caputxeta Vermella" mentre la mà de l'artista l'il�lustra amb retoladors i 
"collage". 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=4102&p_ex=caputxeta%20vermella 
 

• Once Upon a Time.  Programa: The Baby Triplets 

Les tres protagonistes de "The Baby Triplets" són a l'escola, on representen el 
conte "La Caputxeta Vermella". Al llarg del conte hi apareixen paraules com ara 
"wolf", "woodman", "eyes", "ears" o "teeht". 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27983&p_ex=caputxeta%20vermella 

 

• Little Red Riding Hood.  Programa: Els contes contats. Anglès amb les tres 
bessones 

Les Tres Bessones són al conte "Little Red Riding Hood" ("La Caputxeta 
Vermella"), on s'enfronten al llop i a la Bruixa Avorrida ("the Bored Witch"). 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33057&p_ex=caputxeta%20vermella 

 

• La caputxeta vermella.  Programa: Els contes del Sr. Nil 

La caputxeta ha de portar menjar a la seva àvia que està malalta i viu a l'altre 
costat de bosc. La mare l'adverteix que tingui cura, que no s'entretingui i que 
no parli amb desconeguts, però la caputxeta oblida  els consells de la mare i el 
llop l'enreda, quan ella arriba a casa de l'àvia el llop l’està esperant. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33057&p_ex=caputxeta%20vermella 
 

 



 

 

 

Edu365.cat 
 

• La caputxeta vermella 

Adaptació interactiva del conte de la caputxeta vermella.  
http://www.edu365.cat/primaria/caputxeta/portada.html  

 

• La caputxeta Vermella 

Projecte d'activitats JClic al voltant del conte de "La Caputxeta Vermella". Conté 
activitats diverses relacionades amb les escenes i els personatges del conte per 
treballar aspectes inicials de la lectoescriptura. Hi ha diferents versions: català 
amb lletra majúscula, català amb lletra minúscula. També es torba en gallec, 
basc i portuguès. Consta de 43 activitats.  
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1124  

 

• La caputxeta vermella 2 

Projecte d'activitats al voltant del conte de "La Caputxeta Vermella". El paquet 
pretén treballar diferents aspectes de la llengua i consta d'11 parts: Conte, 
Comprensió, Endreçar imatges, Semàntica, Frases i texts, Endevinalles, 
Bafarades, Articles per concordança, Preposicions per concordança, Verbs per 
concordança i Signes de puntuació. Consta de 222 activitats en la versió 
catalana i 204 en la castellana.  
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3092  

 

• Little Red Riding Hood 

 Projecte web interactiu que presenta el conte de la Caputxeta Vermella. Es 
divideix en 4 seccions: El conte amb suport visual (dibuixos) i text, les 
activitats, un puzle i un joc de la Caputxeta. En qualsevol moment es pot 
accedir a la pantalla del menú inicial. El conte permet avançar i retrocedir per 
pàgines; és un exercici de lectura. Les activitats són de 4 tipus: vertader o fals, 
elecció múltiple, omplir els buits i aparellar. Totes són d'autocorrecció i es 
poden repetir tant com es vulgui.  
http://www.xtec.cat/~mmayench/Littlered/projecte.htm  

  
• Jocs del Jclic 
 

http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/caput
xet/jclic/caputxet.jclic.zip&lang=ca&title=La+Caputxeta+Vermella



 

 

 

Altres 
 
 

• Guies didàctiques de cinema:. LA CAPUTXETA VERMELLA. 
http://www.xtec.cat/audiovisuals/guiespdfs/caputxeta.pdf 

 

 

• La caputxeta vermella. Webquests 
 
Webquests sobre aquest conte infantil 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=proceso&id=4099 
 
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activi
dad=3190&id_pagina=1 
 
 
 

• Pinzellades al món. Revista d’il�lustració als llibres infantils i juvenils 
http://bibliocolors.blogspot.com/2010/12/caputxeta-roja-illustrada-
caperucita.html 
 
http://sites.google.com/site/cpsaindioteria/webs-d-aula-i-o-cicles/webs-d-
aula/infantil-3-anys/llenguatges-comunicacio-i-representacio/na-caputxeta-i-el-
llop 
 
 


