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Tallers creatius 

 

Commemoració any Brossa 

A()mbrossat  

És una "A" feta de cartó ploma, on cadascú farà un 

treball artístic amb el seu nom, que consisteix en utilitzar 

les lletres del nom propi amb diferents tipografies, 

mides, i situacions per decorar la lletra, i amb això crear 

un poema visual. 

 
Durada | 50  minuts 
Segment d’edat | A partir de 5 anys 

 

 

Taller: Pentinats de conte. Perruqueria creativa 

En aquest taller el camp d'acció són els caps dels participants 

mateixos, amb una mica d'atreviment, un polsim d'imaginació, un 

toc de color i moltes rialles, per la creació en parella de pentinats 

molt divertits. 

Una manera divertida de desenvolupar la creativitat i fomentar la 
llibertat d’expressió estètica a partir dels cabells. Una oportunitat 
de sortir del quotidià i fer pentinats divertits i creatius en grup. 
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | Públic familiar 

 

Teatre de personatges d’ombres 
 
Taller de teatre d’ombres on es creen personatges de qualsevol conte 
o rondalla, perquè després pugui ser explicat a la llum d’una espelma. 
També es pot adaptar a diferents temàtiques o celebracions.  
 
Durada | 90  minuts  
Segment d’edat | A partir de 6 anys 
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Taller de marionetes de dit 

Taller de marionetes de dit on es creen els personatges 
de qualsevol conte, temàtica o celebració, el taller 
s’adapta per celebracions com Sant Jordi o la castanyada 
o al voltant del conte que més agrada als infants que hi 
participen. Les titelles es fan amb feltre, cartolina o 
goma eva.  
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 5 anys  

 

Taller d’estampació de roses amb verdures i fruites 

Un taller pensat perquè des dels més petitons de la casa fins als més 
ganàpies puguin crear  els seus dissenys a partir de diferents fruites i 
verdures realitzant punts de llibre i targetes.  
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys  

 

 

Taller viu la llegenda 

 
Taller de creació de disfresses dels personatges de Sant Jordi, cavallers, 
princeses, dracs, o altres personatges de contes, sempre amb material 
reciclat. 
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 5 anys  
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Els secrets dels pensacontes 
 

Aquest llibre gegant és una eina pensada per treballar 
la imaginació de cara a la creació de contes i relats, de 
forma que també estimuli l’interès per la lectura. A 
dins d’aquest llibre gegant que portarà la tallerista, hi 
trobareu 4 capses:  

Paraulletres, Narradaus, 
Taller de mots i el llibre 
secret. A través de cada 

caixa, els nens i nenes podran desenvolupar jocs creatius com ara 
inventar contes a partir d’uns daus, fer llibres desplegables, punts 
de llibre... 

 

Cabana de la lectura 
 

Hi ha molts aspectes a treballar per fomentar la lectura i un d’ells és 

l’espai. Un bon espai de lectura convida a llegir i, que millor, que fer-lo 

entre tots. Una cabana senzilla, amb tubs de PVC i 

una roba de cotó que, entre tots, decorarem i 

pintarem per ambientar l’espai de la lectura de la 

biblioteca, del centre cívic, de l’escola... 

 
Durada | 120 minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys, públic familiar (a partir de 6 per escoles) 

 

 

Taller de fundes (per llibres o llibretes) 

En aquest taller aprenem o practiquem a cosir amb agulla i fils 

de colors per fer una funda molt senzilla per un llibre o llibreta. 

Així, podem tenir ben cuidats els nostres llibres preferits d’una 

manera artesana i personal i també podrem fer un regal ben 

especial per Sant Jordi o per ocasions especials! 

 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 6 anys 
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Taller d’aquarel·la  per fer una funda de llibre o llibreta 

 

Els llibres els cuidem molt per intentar que no es taquin 

però també podem fer unes fundes per protegir-los i 

decorar-los a la vegada. En aquest taller treballarem com 

folrar un llibre o per llibreta però per mitjà d’una altra 

tècnica: estampar un paper amb aquarel·la. 

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 
 
 

Taller de llibreta acordió 
 

Una senzilla llibreta que pot ser un àlbum de fotografies, 
una llibreta per escriure o per posar-hi records, entrades del 
teatre, fer dibuixos i inventar-nos una història… 
 

La singularitat de la llibreta és que les fulles són en acordió i 
que la podem tancar amb un llaç o la podem posar sobre la 
taula com un marc de fotografies. 
La peculiaritat és que l’hem fet tota nosaltres i serà al nostre 
gust. 

 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 

 

 
Taller de punt de llibre d’espina de peix 

 
Els punts de llibre ens ajuden a no perdre el punt de lectura i 
saber per on hem de continuar llegint. Podem fer punts de 
llibre de materials molt diferents i fer-los per regalar o per 
nosaltres mateixos.  En aquest cas descobrirem un material 
que és el feltre i el cosirem. 
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 6 anys 
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Personatges d’argila 

 
Jumping Clay és una argila moderna, molt suau i fàcil de 
manipular, no embruta, no és tòxica, i es barreja molt bé, el 
que ens dóna molta varietat cromàtica, per modelar petites 
figures de colors atractius que s'assequen a l’aire. Amb ella 
podrem donar forma als nostres personatges de conte o a 
altres elements. 
 

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 
 

Taller embolcalls creatius (furoshiki) 
 

El Furoshiki és una tècnica tradicional japonesa d'embolicar o guardar una 
cosa amb un tros de tela doblegada. Nosaltres fem servir aquesta 
característica  principal del furoshiki, que és reutilitzable, i ens fabriquem els 
nostres embolcalls per als regals que fem. 

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 

 
Taller de plastilina amb farina 

 
Aprendrem a fer la plastilina amb farina i colorants alimentaris. 
No és tòxic .  

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 

 

 

Construccions amb material reciclat 

En aquest taller aprendrem a crear les nostres pròpies 

joguines amb materials quotidians que sovint llencem. 

Nens, nenes, mares i pares fabricaran joguines fantàstiques 

mentre aprendran a reutilitzar materials per fer jocs, nines, 

ninots, animalons, etc.  

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 
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Taller de banderins 
 

En aquest taller donem una darrera oportunitat a restes de menjar 
que han estat apartats de la cadena de consum. Els transformem en 
segells, els hi donem formes i fem uns banderins utilitzant els 
segells i pintura. 
 
A través d’una acció plàstica prenem consciència del 
malbaratament alimentari i obrim un debat de les coses que es 
poden fer per evitar-ho. 
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 4 anys  
 

Lettering 
 
Amb aquest taller aprendrem a dibuixar lletres. Estem acostumats 
a relacionar-nos amb les lletres a través de l’escriptura però, en 
aquest taller, li donarem una altra dimensió: el dibuix! 
Estimularem la creativitat dibuixant les lletres de, per exemple, el 
títol d’un llibre o el nostre nom.  
 

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 5 anys 

Washi Ningyo 
 
En aquest taller aprendrem a fer nines de paper en forma de 
geisha que després podran ser utilitzades com a punt de 
llibre! Amb aquest taller, aprendrem a fer manualitats amb 
una tècnica artesanal japonesa.  
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 5 anys 

 

Bocabadat: Taller de màgia 

De la mà de la companyia MagiaDiver, els nens aprendran a fer 
jocs de sorprenents amb objectes quotidians. Primer 
familiaritzant-se amb el material i aprenent les diferents 
tècniques; i després focalitzant-se més en la faceta teatral a 
través d´exercicis i assajos. Per acabar, tots els participants 
presentaran algun dels jocs apresos davant els seus companys. 
Cada nen rebrà els coneixements i una bosseta amb el material 
necessari per deixar-te... BOCABADAT!!! 

 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 5 anys | Màxim d’assistents: 15 
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Tallers literaris 

 

Taller de poesia per a nens 

Incentivarem la creació poètica a partir de propostes relacionades 

amb el llibre de Mitjanit i la temàtica dels somnis per estimular la 

imaginació i la creativitat, explorar l'univers poètic i fomentar la 

sensibilització estètica i literària. 

Durada | 90  minuts 

 

 

Conten poemes, poesia visual 

Les paraules tenen secrets amagats, algunes fan dibuixos i d’altres expliquen 
més històries de les que semblen. Descobrirem què amaguen les paraules i 
farem històries secretes. 
 
Durada | 90  minuts 

 

Taller de Fotopoemes 

En una cartolina doblegada com un acordió es comença a 
fer una tapa amb tela de pelfa, després mirem un vídeo 
amb imatges escrites i repartim fotografies i retoladors 
perquè els alumnes puguin escriure la imatge. Seguim 
amb unes frases absurdes que cal acabar d’escriure i 
finalitzem amb l’escriptura després de l’experiència 
d’aroma i música. 

 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 8 anys 

 

Taller de conte 

A partir del catàleg de la biblioteca s'escolliran tres llibres o 

temàtiques de llibres i es farà una manualitat relacionada 

amb algun element de la seva història (personatge 

protagonista, antagonista, objecte, etc.). D’aquesta manera 

es pretén fomentar la lectura i proposar una forma lúdica i 

original de treballar el contingut d'un llibre. 

Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 3 anys 
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Tallers de llum 

 

La ciutat de l’objecte i color 

 
 
Partim d’un concepte i amb llanternes, objectes, textures, colors i 
líquids construïm entre tots una ciutat on podrem finalment 
interactuar-hi. 
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 7 anys 

 
 

Dibuixem un somni. Taller de llum negra 
 
Partim d’una cançó i amb etiquetes, retoladors i papers 
fluorescents construïm amb imaginació i creativitat una 
escenografia. Finalment interactuem amb l’espai que hem creat.  
 
Durada | 90  minuts 
Segment d’edat | A partir de 7 anys 
 
S’aconsella venir vestit amb roba color negra o fosca. 
És indispensable que l’espai sigui fosc 
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Accions 

 

Perruqueria creativa  

El camp d'acció són els caps dels participants 

mateixos, amb una mica d'atreviment, un polsim 

d'imaginació, un toc de color i moltes rialles, per 

la creació en parella de pentinats molt divertits i 

accessoris poèticament visuals... 

L’acció que consta de 3 fases una de maquillatge, 

una de manualitats on es creen petits objectes 

que s’incorporen al pentinat i una fase 

pròpiament de perruqueria. 

L’acció es pot adaptar a temàtiques com Brossa o celebracions com Sant Jordi, Carnestoltes, 

Sant Joan, etc. 

Durada | 120  minuts 
Segment d’edat | Públic familiar 
Capacitat | 12 parelles 

Tocats amb ànima 

Aquesta proposta ofereix un apropament lúdic cap a 

l’autoimatge personal a través de la creació de Tocats 

amb Ànima, que apel·la a la màgia de jugar a ser, on el 

tocat es configura com a símbol d’una “fantasia 

estètica”, fantasia aquesta que pot complementar-se 

amb la composició de tot un abillament que acompanya 

cada obra creada durant l’acció.  

Durada | 3 hores   
Segment d’edat | A partir de 12 anys 
Capacitat | 10 persones 
 

 


