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SERENA’S ENGLISH PUPPET THEATER estam contents i amb ganes de tornar, un any 
més, ple de interessants contes màgics, a més s’han afegit 3 nous contes al repertori. 
 
Cada actuació compta amb 3 contes i una cançó. Abaix hi ha la llista amb les edats suggerides. Els 
mestres trien d’una llista de 12, inclosos els tres nous. 
 

•  Eight Little Fishes (Nou) - Una poesia de comptar, amb peixos de colors.  
•  7 nins/ nines són escollits per ajudar amb la poesia  

 
- The Emperor’s New Clothes (Nou) - Un Emperador vanitós descobreix la veritat sobre 
ell. De  2 a 5 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- St George and the Dragon (Nou) - Un noble cavaller salva una princesa d’un feroç drac. 
2 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- Sock - El públic ajuda a un calcetí a tornar-se a posar els ulls, orelles, nas i els cabells amb un 
capell al lloc corresponent. 
 
- Three Pigs - Tres porquets construeixen les seves pròpies cases però es troben amb un llop  
malèvol. 3 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- The Old Lady Who Swallowed a Fly - Aquest conte tracta sobre una senyora major mal 
educada que s’empassa una mosca i després tota una sèries d’animals per caçar a l’anterior. 7 nins/ 
nines ajuden amb el conte. 
 
- The Very Hungry Caterpillar - Una eruga neix i té molta gana. Cada dia creix fins que un 
dia es converteix amb una bonica papallona. 8 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- Going on a Bear Hunt - Anam a la recerca d’un ós. Anam a través de ciutats i boscos i fins   
i tots camps ple de bous… fins que l’ós ens troba!! 10 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- The Three Billy Goats Gruff  - 3 cabres volen  creuar el pont per menjar l’herba que hi ha 
a l’altra part però hi ha un malvat follet que hi viu sota. 5 nins/ nines  ajuden amb el conte. 
 
- Jack and the Beanstalk  - En Jack troba unes mongetes màgiques que creixen fins a 
convertir-se en una enorme mongetera. Ell hi escala i descobreix un tresor, però també un gegant 
malvat! 3 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- The Cycle of Life - Una mosca menja una móra, una aranya menja una mosca… i el cicle de 
la vida segueix. 10 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 
- Hansel and Gretel - Un nin i una nina estan perduts al bosc. Es troben amb una bruixa 
malvada i han de trobar la manera d’escapar. 2 nins/ nines ajuden amb el conte. 
 

 



Recoman per a nins i nines de 3, 4 i 5 anys: 
Sock 
Three Pigs 
The Very Hungry Caterpillar 
Eight Little Fishes (nou) 
 

 
Recoman per a nins i nines de 6, 7, 8 anys: 
Three Pigs 
The Very Hungry Caterpillar 
Jack and the Beanstalk 
Going on a Bear Hunt 
The Old Lady Who Swallowed a Fly 
The Cycle of Life 
The Emperor’s New Clothes (nou) 
St George and the Dragon (nou) 
 

Recoman per a nins i nines de 8, 9, 10 i 11 
Jack and the Beanstalk 
The Old Lady Who Swallowed a Fly 
Hansel and Gretel 
The Three Billy Goats Gruff 
The Emperor’s New Clothes (nou) 
St George and the Dragon (nou) 
 
 
El teatre està escrit per a nins i nines d’educació infantil fins els últims cursos de primària. El 
nombre recomanat d’alumnes és de 30 a 50, depenent de l’espai a la biblioteca i del seu grau de 
familiaritat amb l’anglès. L’actuació dura uns 45 minuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


