
 

 
 
 
PATCHWORD  

 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ DEL 24 DE SETEMBRE 2011 
 

PATCHWORD  

Estirant el fil del passat tèxtil de la Fàbrica agafarem l'agulla per enfilar noves històries.  

Laboratori de lletres i imatges  

Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 4 anys  

Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca. Places limitades  

Dissabte 24 de setembre, a les 17.30 h, a la Biblioteca Roca Umbert  

c. Prat de la Riba, 77, tel. 93 860 44 50, a/e, bru@ajuntament.granollers.cat  

 
Activitat inclosa dins el programa de les Jornades Europees de Patrimoni 2011 

 

Objectius: 

- Presentar llibres del fons de la biblioteca on els teixits i el fet de cosir tinguin un 

pes important 

- Elaborar una obra conjunta tèxtil que ens serveixi per mostrar als infants la 

feina que es feia anteriorment a la fàbrica, i alhora que ens permeti també 

mostrar el teixit com a forma d’expressió 

- Compartir un joc de paraules amb els assistents : convertir una obra de 

patchwork en un Patchword  (acabat en d) 

 

 
Llista de llibres 
Alemagna, Beatrice. El país de las pulgas. Phaidon, 2009  

Alemagna, Beatrice. Mi amor. Fondo de Cultura Económica, 2009  

Armangué, Joan. L'ull de l'agulla. Barcelona: La Magrana, 1998.  

Azcona, Marta. Un Regalo diferente. Il·lustr. Rosa Osuna. Kalandraka, 2006 

Bagini, Biagio. Berta la modista. Il·lustr. Marcella Moia. Destino, 1995 
Brown, Deborah. Segueix el fil. Cruïlla, 2009 

Cali, Davide. El hilo de la vida. Il·lustr. Serge Bloch. Ediciones B, 2006 

Carlioz Pauline. Un botó que enamora. Barcelona: Combel, 2010  

Pita, Charo; Afonso, Fátima. Viejecitas. Oqo, 2009 

Fearnley, Jan.  Milo l'armadillo. Intermón Oxfam, 2010 

Grimm, W; J. El sastre valent. Adapt. Xoán Couto; Il·lustr. José Ignacio García 

Kalandraka, 2001 

Krahn, Fernando. Qui ha vist les tisores? Kalandraka, 2002 

Lestrade, Agnès de. La petita teixidora d’històries. Il·lustr. Marie Caudry. Proteus, 

2008 

Martínez, Rocío. El de-sastre perfecto. Edelvives, cop. 2010 

Martins, Isabel Minhós. Ovejita, dame lana. Il·lustr. Yara Kono. Kalandraka, cop. 2010 

Masini, Beatrice. Una núvia graciosa, vistosa, preciosa. Il·lustr. Anna Laura Cantone.  

Tuscania, 2002 



 

 

 

 

Ommen, Sylvia van. La sorpresa. FCE, 2003 

Parot, Annelore. El meu taller de moda. Baula, 2010 (Kokeshi) 

Parot, Annelore. Quimonos. Baula, 2010 (Kokeshi) 

Ruillier, Jérôme. Quatre petites cantonades de no res. Joventut, 2005 

Sendino, Mercè. Somnis de llana.  Brosquil, 2008  

Servant, Stéphane. El retall. Intermón Oxfam, 2009 

Sobrino, Javier. El fil d’Ariadna. Il·lustr. Elena Odriozola. Thule, 2006 

Törnqvist, Marit. Algo con lo que nadie había contado. Los cuatro azules, 2010   

Yamashita, Haruo. El tren de la familia Ratón. Il·lustr. Kazuo Iwamura. Corimbo, 2008 

 

 

S’hi poden afegir edicions de contes tradicionals amb motius tèxtils:  

La Bella dorment 

Blancaneus 

Rumpelstilskin 

El vestit nou de l’emperador 

Les tres filadores  

 

 

Descripció: 

1a PART  
La sessió es comença a l’àrea infantil, al voltant de l’arbre.  

Per a aquesta ocasió l’arbre porta unes flors fetes de cinta mètrica i cabdells de fil. 

Al costat hem posat una ovella de cartró pasturant sobre una manta de retalls i el cofre 

és ple amb els llibres de motius tèxtils.  

Es comença explicant quin lligam té la biblioteca amb una fàbrica tèxtil i després es 

mostren alguns llibres. 

 

Llibre teòric per a infants que explica d’on surt la llana, el fil, etc.: 

- Baumann, Anne-Sophie. D’on surt el cotó de la samarreta. Il·lustr. Didier 

Balicevic. Cruïlla, 2011 

 

Es mostren imatges d’una versió molt bonica del conte de la bella dorment, per 

explicar la importància del fet de cosir que apareix en molts contes tradicionals: 

- Grimm, Jacob i Wilhelm. La bella dorment. Adapt. Albert Jané; Il·lustr. Gusti. 

Barcelona : Cercle de Lectors [etc.], 2002 

 

S’explica un conte sense mots, a partir de les imatges:  

- Ommen, Sylvia van. La sorpresa. FCE, 2003 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
2a PART  
Es convida les famílies que triïn un exemplar o dos que els hagin cridat l’atenció i que 

se’ls llegeixin.  

 

3a PART  
A continuació marxem tots junts cap a la sala d’actes, amb el llibre escollit. Allà fem un 

visionat d’imatges escollides, molt divertides i suggerents, per preparar-nos per a la 

part més creativa del taller. 

 

4a PART  
Cada família agafa un tros de feltre de color i haurà de recrear, a partir de materials 

tèxtils diversos, la seva il·lustració preferida. 

Finalment, una cosidora professional cus, amb una màquina de cosir, tots els 

fragments realitzats per les famílies.  

 

 

 


