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El dossier que us fem arribar conté un seguit 

d’activitats per treballar amb l’alumnat dins 

l’aula abans o després de la projecció. Aquestes 

activitats són opcionals, deixant al vostre criteri, 

a partir del coneixement real que teniu del 

vostre alumnat, la manera de treballar el film. 
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Fitxa tècnica i artística: 

Pel·lícula: Kerity, la casa dels contes. Títol original: Kérity, la 

maison des contes. Direcció: Dominique Monféry. Guió: Anik Le Ray 

i Alexande Révérend. Producció executiva: Jean-Pierre Quenet, 

Jean-Baptiste Lère i Anne -Sophie Vanhollebeke. Música: 

Christophe Héral. Muntatge: Cédric Chauveau. Disseny de producció: 

Rebecca Dautremer i Richard Despress. Països: França i Itàlia. Any: 

2009. Durada: 77 min. Gènere: Animació. 

 

Sinopsi: 

Natanael és un nen que complirà aviat els set anys, però que 

encara no sap llegir. Quan hereta de la seva tia Eleonor la més 

valuosa col·lecció de contes del món, a Natanael no li fa gaire 

gràcia. El que ell no sap és que cada un d'aquests contes conté un 

secret meravellós i que quan es fa de nit, personatges com Alícia, la 

malvada bruixa o el Capità Garfi cobren vida i surten de les pàgines 

dels llibres. Aquests fantàstics personatges avisen Natanael que 

corren un gran perill: pot ser que desapareguin per sempre més, i 

amb ells les més meravelloses històries que protagonitzen, que han 

entretingut els nens de tot el món, generació rere generació. Per 

salvar els seus fantàstics amics i les seves històries, Natanael haurà 

d'enfrontar-se amb grans perills i increïbles aventures.  
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 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natanael és un ..................... que complirà aviat 

els set ..................... , però que encara no sap 

llegir.  

Quan la seva ..................... Eleonor mor, Natanael 

hereta la més valuosa ..................... de contes del 

món. Però a Natanael no li fa gaire gràcia.  

Ell no sap que cada un d'aquests contes conté 

un ..................... meravellós.  

Quan es fa de ..................... , personatges com 

Alícia, la malvada ..................... o el Capità Garfi 

cobren vida i surten de les pàgines dels llibres.  

 

LA PEL·LÍCULA 

 

Llegeix i completa amb 

aquestes paraules: 

 

històries, nit, nen, tia, 

secret, col·lecció, 

bruixa, perill, món, 

amics, increïbles, anys    
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Aquests fantàstics personatges avisen 

Natanael que corren un gran  ..................... i 

que poden desaparèixer per sempre més.  

Amb ells desapareixeran les seves 

meravelloses  ..................... que entretenen 

els nens de tot el .....................  . 

Per salvar els seus fantàstics  ..................... i 

les seves històries, Natanael s’enfronta 

amb grans perills i viu  ..................... 

aventures.  
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1. Al principi de la pel·lícula surt una casa on va la família de Natanael. 

Com és i com es diu aquesta casa? 

2. Com es diu el personatge que hi vivia i que llegia contes als nens? Surt 

a la pel·lícula aquest personatge? Quants anys tenia aquest personatge 

quan va morir? 

3. Quants anys té Natanael, el protagonista? 

4. En Natanael encara no sap llegir. Quin problema té amb les paraules? 

5. La tieta Eleonor ha deixat dues cartes per a en Natanael i l’Angèlica, 

la seva germana. Què els diu la tieta en aquestes cartes? 

6.  A més de les cartes, la tieta Eleonor els deixa un regal a cadascú. 

Quin regal és per a en Natanael i quin per a l’Angèlica? 

7. Quan en Natanael entra a la cambra secreta, primer hi veu una 

habitació que sembla normal però després, darrere unes cortines, troba 

una cosa que el sorprèn molt. Què troba darrere les cortines?  

8. Li fa il·lusió aquest regal a Natanael? 

9. Una nit esclata una forta tempesta amb molts llampecs i trons. Què li 

passa a la casa? 
 

 

 
 

FITXA DE 

SEGUIMENT 

Escolta, o llegeix en 

veu alta. 

Després contesta 

aquestes preguntes 

sobre la pel·lícula.   

 

2. 
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10. Com que en Natanael no se’n vol anar d’aquesta casa, què proposa als pares?  

11. En Natanael va a la biblioteca per veure els contes i li passa una cosa que el 

deixa bocabadat. Quina és la sorpresa que se’n porta? 

12. Els personatges dels contes encarreguen al nen una missió. Quina és aquesta 

missió? Què passa si en Natanael no compleix la missió? 

13. Quins contes dels que hi ha a la biblioteca coneixes? 

14. En una paret de la biblioteca hi ha escrita una frase màgica. Què passarà si el 

nen no la pot llegir?  

15. Què passa al nen quan vol llegir la frase? 

16. Entre els personatges dels contes també hi ha una bruixa. Què fa la bruixa al 

nen per no haver llegit la frase? 

17. Per la casa de la platja apareix un senyor al qual anomenen “escanya pobres” 

o “pispa tot” i que compra tots els llibres. On els porta? 

18. Quan són a casa del “pispa tot”, els personatges dels contes i Natanael 

decideixen tornar a la casa de la platja per tal de llegir la frase màgica. Quins 

personatges acompanyen Natanael?  
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19. Com que han de caminar molt i tenen gana, l’ogre vol menjar-se en Natanael. 

Què diu l’Alícia a l’ogre perquè deixi de pensar a menjar-se el nen? 

20. Quan en Natanael i els tres acompanyants arriben a la platja es fiquen dins 

d’un castell de sorra on se’ls apareix un cranc molt gran, què li fa en Natanael per 

tal d’espantar-lo? 

21. Finalment, com s’ho fan els quatre per entrar a la biblioteca de la casa? 

22. Quan aconsegueixen arribar davant la paret on hi ha escrita la frase màgica, 

en Natanael no pot llegir-la. Què li diu l’Alicia per tal de donar-li ànims? 

23. Què diu la frase màgica? Què els passa a tots els personatges després de llegir 

la frase? 

24. El conill, l’Alicia, l’ogre i en Natanael van a casa del “pispa tot” per fer que els 

llibres tornin a la biblioteca. Com s’ho fan?  

25. Qui és en realitat el client que hi ha a casa del “pispa tot” per tal de comprar 

tots els llibres. 

26. Què troba l’Angèlica dintre de la nina de porcellana? 

27. En Natanael torna a recuperar la seva alçada? 

28. Com acaba la pel·lícula?  
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ELS CONTES TRADICIONALS 
La biblioteca de Kerity, la casa de la pel·lícula, està plena de contes 

tradicionals. Un conte tradicional és aquell que s’explica des de fa molts i 

molts anys. Sabries unir amb fletxetes el nom de cada conte de la pàgina 

següent amb la seva història? 

 

3. 
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El llop i els 

cabridets 
 

 Una nena, amb la pell blanca com la neu, desperta la gelosia d’una bruixa. 

Per convertir-se ella en la dona més bella del país, la bruixa ordena matar-

la. Però els servents no poden complir l'ordre i l'abandonen al bosc. Allà és 

recollida per set nans. 

 

La Ventafocs 

 

 

 Una nena ha de portar un cistell amb menjar per a la seva àvia. La mare li 

adverteix de no travessar el bosc i ella no fa cas. El llop l'enganya i li fa dir 

on viu l'àvia. L’animal es cruspeix l’àvia i després es menja la nena. Al final, 

un llenyataire aconsegueix salvar-les. 

 

Blancaneu 

 

 

 Una noia jove té una malvada madrastra i cruels germanastres que la 

tracten com a una esclava. Amb l'ajut màgic de la seva fada padrina, la 

noia acudeix a un ball on el príncep del país escollirà la seva esposa. A les 

dotze de la nit però, la noia ha de marxar.  

 

El petit Polzet 

 

 

 Una mare cabra tenia set cabridets. Un dia, va anar a buscar menjar i va 

deixar els fills a casa, jugant alegrement. Però, ai!, el llop malvat, que 

sempre estava a l’aguait, va trucar a la porta, els va enganyar i se’ls va 

cruspir. La seva mare finalment els va salvar. 

La Caputxeta 

Vermella 
 

 Hi havia un nen que no era més gran que un polze. Però era àgil i 

intel·ligent, i ajudava els seus pares a la granja. Un dia, quan el petit estava 

al camp, va començar a ploure i el nen es va refugiar dins d'una col. Una 

vaca es va menjar la col i el nen va acabar dins de la panxa de l'animal. 
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LABERINT 

Natanaël ha 

d’arribar a la 

casa de la platja. 

Saps quin camí 

ha de seguir? 

 

4.  

 

Entrada 
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B I F K A L I C I A 

E X E V I G O R U P 

L O N A T A N A E L 

E C A P U T X E T A 

O T Y R U P Q S A C 

N I A N G E L I C A 

O M G E F A D O X I 

R U L I V U O G R E 

SOPA DE LLETRES  

Troba a la sopa de lletres 

aquests sis personatges de 

la pel·lícula:  

Alícia, Eleonor, Natanael, 

Angèlica, Ogre, Caputxeta 

  

 

5.  
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N T N E_    C M L R_     V A_     LS    S T     N S 

FRASE AMAGADA  

Fes com en Natanael i troba 

la frase amagada aquí 

 

 

6.  
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DIFERÈNCIES  

Troba nou diferències 

entre aquests dos 

dibuixos de Kerity, la 

casa de la tieta Eleonor. 

7.  
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Com has vista a la pel·lícula, la casa de la tieta Eleonor està a la platja. Completa els noms i 

dóna color a aquests animals que viuen a la platja. 

C _ _ _ _    
C _ _ _ _ _   D _   M _ _ 
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E _ _ _ _ _ _ _   D _   M _ _ P _ _ _ _ _ _  
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KERITY, LA CASA DELS CONTES. RESPOSTES 
www.cinemaperaestudiants.cat    

 
1. LA PEL·LÍCULA 
Natanael és un nen que complirà aviat els set anys, però que encara no sap llegir.  
Quan la seva tia Elionor mor, Natanael hereta la més valuosa col·lecció de contes del món. 
Però a Natanael no li fa gaire gràcia.  
Ell no sap que cada un d'aquests contes conté un secret meravellós. Quan es fa de nit, 
personatges com Alícia, la malvada bruixa o el Capità Garfi cobren vida i surten de les 
pàgines dels llibres.  
Aquests fantàstics personatges avisen Natanael que corren un gran perill i que poden 
desaparèixer per sempre més. Amb ells desapareixeran les seves meravelloses històries 
que entretenen els nens de tot el món. 
Per salvar els seus fantàstics amics i les seves històries, Natanael s’enfronta amb grans 
perills i viu increïbles aventures.  

 

2. FITXA DE SEGUIMENT DEL FILM 

1.Al principi de la pel·lícula surt una casa on va la família de Natanael. Com és i com es 
diu aquesta casa? 
     R.: És gran, blanca, amb la teulada vermella, té un gran arbre al jardí, està al costat de la 
platja i està aïllada. La casa es diu “Kerity” 
2. Com es diu el personatge que hi vivia i que llegia contes als nens? Surt a la pel·lícula 
aquest personatge? Quants anys tenia aquest personatge quan va morir? 
     R.: La tieta Eleonor. No surt perquè és morta. Tenia 100 anys. 
3. Quants anys té Natanael, el protagonista? 
     R.: En té 7 
4. En Natanael encara no sap llegir. Quin problema té amb les paraules? 
     R.: Les paraules se li encallen, se li barregen, es neguen a sortir. 
5. La tieta Eleonor ha deixat dues cartes per a en Natanael i l’Angèlica (la seva germana). 
Què els diu la tieta en aquestes cartes? 
     R.: Que l’han fet mol feliç. 
6.  A més de les cartes, la tieta Eleonor els deixa un regal a cadascú. Quin regal és per a 
en Natanael i quin per a l’Angèlica? 

http://www.cinemaperaestudiants.cat/


     R.: A ell li regala la clau d’una cambra secreta, a ella una nina de porcellana. 
7. Quan en Natanael entra a la cambra secreta, primer hi veu una habitació que sembla 
normal però després, darrere unes cortines, troba una cosa que el sorprèn molt. Què 
troba darrere les cortines? 
     R.: Una gran biblioteca amb tots els contes que els llegia la tieta.   
8. Li fa il·lusió aquest regal a Natanael? 
     R.: No. Té una gran decepció perquè no troba sentit que hi hagi tant de misteri amb la 
cambra secreta per un “grapat de llibres”.  
9. Una nit esclata una forta tempesta amb molts llampecs i trons. Què li passa a la casa? 
     R.: Que es desmunta la teulada 
10. Com que en Natanael no se’n vol anar de aquesta casa, què proposa als pares?  
     R.: Que es venguin els llibres que li ha deixat la tieta. 
11. En Natanael va a la biblioteca per veure els contes i li passa una cosa que el deixa 
bocabadat. Quina és la sorpresa que se’n porta?  
     R.: Que els personatges dels contes surten dels llibres i comencen a parlar. 
12. Els personatges dels contes encarreguen al nen una missió. Quina és aquesta missió? 
Què passa si en Natanael no compleix la missió? 
     R.: Els ha de protegir, però no ho pot dir a ningú. Si no compleix la missió tots els 
personatges dels contes desapareixeran, els nens no tindran contes i no podran somiar. 
13. Quins contes dels que hi ha a la biblioteca coneixes? 
     R.: (resposta lliure) La Caputxeta Vermella, Alícia en el país de les meravelles, La 
Blancaneu,... 
14. En una paret de la biblioteca hi ha escrita una frase màgica. Què passarà si el nen no 
la pot llegir? 
     R.: Que els personatges dels contes desapareixeran i la gent gran no podrà llegir més 
contes als nens. 
15. Què passa al nen quan vol llegir la frase? 
     R.: Que les lletres es confonen, se li barregen, li ballen. 
16. Entre els personatges dels contes també hi ha una bruixa. Què fa la bruixa al nen per 
no haver llegit la frase? 
     R.: Amb una vareta màgica el torna molt petit.  
17. Per la casa de la platja apareix un senyor al qual anomenen “escanya pobres” o 
“pispa tot” i que compra tots els llibres. On els porta? 
     R.: A casa seva, esperant que algú els compri. 
18. Quan són a casa del “pispa tot”, els personatges dels contes i Natanael decideixen 
tornar a la casa de la platja per tal de llegir la frase màgica. Quins personatges 
acompanyen Natanael? 
     R.: El conill, l’Alícia i l’ogre. 
19. Com que han de caminar molt i tenen gana, l’ogre vol menjar-se en Natanael. Què 
diu l’Alícia a l’ogre perquè deixi de pensar a menjar-se el nen? 
     R.: Que s’ho pensi, ja que el fet de menjar-se’l li donarà una satisfacció d’un moment. 
En canvi, si no ho fa, tindrà un amic per sempre. 



20. Quan en Natanael i els tres acompanyants arriben a la platja es fiquen dins d’un 
castell de sorra on se’ls apareix un cranc molt gran, què li fa en Natanael per tal 
d’espantar-lo? 
     R.: Encén un llumí i amb el foc escapa espaordit.  
21. Finalment, com s’ho fan els quatre per entrar a la biblioteca de la casa? 
     R.: L’Angèlica és a la platja jugant amb un estel. Com que no en sap gaire, l’estel cau a 
terra i ells aprofiten per enfilar-s’hi. La germana els descobreix però accepta portar-los fins 
a dalt de l’escala. Ells pugen l’escala amb l’ajuda de l’ogre. 
22. Quan aconsegueixen arribar davant la paret on hi ha escrita la frase màgica, en 
Natanael no pot llegir-la. Què li diu l’Alicia per tal de donar-li ànims? 
     R.: Que és capaç de fer-ho, que ha de confiar en ell mateix, que ella confia en ell. 
23. Què diu la frase màgica? Què els passa a tots els personatges després de llegir la 
frase? 
     R.: “Que sigui inventat no vol dir que no existeixi”. Els personatges recobren el seu color 
original que havien anat perdent amb el temps. 
24. El conill, l’Alicia, l’ogre i Natanael van a casa del “pispa tot” per fer que els llibres 
tornin a la biblioteca. Com s’ho fan? 
     R.: El pare ha d’anar a casa del “pispa tot” per veure si en  és allà. L’Angèlica Natanael
els ajuda a entrar a la butxaca de la jaqueta del pare.  
25. Qui és en realitat el client que hi ha a casa del “pispa tot” per tal de comprar tots els 
llibres. 
     R.: El tiet dels nens disfressat de hippy. 
26. Què troba l’Angèlica dintre de la nina de porcellana? 
     R.: Un tresor que servirà per arreglar la casa. 
27. En Natanael torna a recuperar la seva alçada? 
     R.: Sí. La bruixa amb la seva vareta màgica i quan tots els llibres són a la biblioteca li 
retorna la seva alçada. 
28. Com acaba la pel·lícula?  
     R.: Tots els personatges aplaudeixen  per haver aconseguit que segueixin vius. Natanael
L’Angèlica també acaba veient els personatges perquè ja creu en els somnis i en els 
contes. 
 

3. ELS CONTES TRADICIONALS 
La biblioteca de Kerity, la casa de la pel·lícula, està plena de contes tradicionals. Un conte 
tradicional és aquell que s’explica des de fa molts i molts anys. Sabries unir amb fletxetes 
el nom de cada conte de la pàgina següent amb la seva història? 
Blancaneu 
Una nena, amb la pell blanca com la neu, desperta la gelosia d’una bruixa. Per convertir-se 
ella en la dona més bella del país, la bruixa ordena matar-la. Però els servents no poden 
complir l'ordre i l'abandonen al bosc. Allà és recollida per set nans. 
La Caputxeta Vermella 
Una nena ha de portar un cistell amb menjar per a la seva àvia. La mare li adverteix de no 
travessar el bosc i ella no fa cas. El llop l'enganya i li fa dir on viu l'àvia. L’animal es 
cruspeix l’àvia i després es menja la nena. Al final, un llenyataire aconsegueix salvar-les. 



La Ventafocs 
Una noia jove té una malvada madrastra i cruels germanastres que la tracten com a una 
esclava. Amb l'ajut màgic de la seva fada padrina, la noia acudeix a un ball on el príncep 
del país escollirà la seva esposa. A les dotze de la nit però, la noia ha de marxar.  
El llop i els cabridets 
Una mare cabra tenia set cabridets. Un dia, va anar a buscar menjar i va deixar els fills a 
casa, jugant alegrement. Però, ai!, el llop malvat, que sempre estava a l’aguait, va trucar a 
la porta, els va enganyar i se’ls va cruspir. La seva mare finalment els va salvar. 
El petit Polzet 
Hi havia un nen que no era més gran que un polze. Però era àgil i intel·ligent, i ajudava els 
seus pares a la granja. Un dia, quan el petit estava al camp, va començar a ploure i el nen 
es va refugiar dins d'una col. Una vaca es va menjar la col i el nen va acabar dins de la 
panxa de l'animal. 
 

 
5. SOPA DE LLETRES.  

Alícia, Eleonor, Natanael, Angèlica, Ogre, Caputxeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. FRASE AMAGADA   

“Natanael complirà aviat els set anys” 

 

 

 

 

    A L I C I A 

E          

L  N A T A N A E L 

E C A P U T X E T A 

O          

N  A N G E L I C A 

O          

R      O G R E 



7. DIFERÈNCIES 

 

 

Animals que viuen a la platja: 

Cranc, estrella de mar, cargol de mar, petxina 
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