
 

 
 
 

Mirant la Terra... 

Dissabte 23 de març 
 
Enguany comencem amb una mirada atenta a tots els llibres que retraten el nostre 
món. Des de la mirada poètica, divertida, realista, fantàstica... de diferents 
escriptors, il·lustradors i artistes en general jugarem i conversarem al voltant de 
coses tan importants com els núvols, la pluja, l'horitzó i els bassals d'aigua i fang. 
  
Objectius  

- Fer una mirada als llibres que mostren el món, el planeta Terra com a espai 
natural on vivim.  

- Reflexionar sobre la nostra relació amb la Terra des dels sentits i des de la 
raó.  

- Construir en format llibre d’artista un llibre individual o col·lectiu seguint la 
idea de la carta de presentació del llibre Som aquí d’Oliver Jeffers.  
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Descripció 
Ens trobarem a la sala infantil. Les etiquetes les haurem fet amb una imatge del 
llibre Som aquí. 
 
A la sala tindrem cadires en semicercle i hi seurem grans i petits.  
Al terra, al mig, tindrem 3 campanes grans de plàstic transparents, amb: 
1. Got d’aigua 
2. Terra i plantes 
3. Animals de plàstic i en tot cas un Playmobil.  
Si no disposem de les campanes, també podem tenir pots de Nutella amb sorra, 
grava, terra, pedres, sorra de platja fina. La qüestió és que reflexionem sobre quins 
són els elements bàsics de la terra. I qui som els éssers vius que hi habitem. 
 
També exposarem una pila de papers de textures naturals, que haurem comprat 
intentant mostrar tot el ventall cromàtic dels colors de la terra, dels ocres fins als 
marrons fosc.  
 
Aquest petit decorat ens permetrà engegar el tema amb les famílies. Avui posem la 
mirada a la Terra. Com podem explicar-la? Quins serien els elements bàsics? Què la 
fa especial, imprescindible?  
Deixem que la conversa flueixi per allà on calgui, és imprevisible.  
 
1a PART  
Quan ho creiem convenient presentem el llibre que serà el punt d’inspiració del 
laboratori. Es tracta del Som aquí d’Oliver Jeffers. 
El llegeix la bibliotecària en veu alta, tot mostrant les imatges.  
 
A partir d’aquí expliquem la proposta del laboratori. Aquesta vegada els proposem 
de crear un llibre d’artista amb la mateixa idea que Oliver Jeffers, de presentació 
del món a un infant que acabi de néixer o a un extraterrestre que arribi i ens 
pregunti coses de la Terra.  
  
Instrucció que donarem: 
Tal com vam fer en el darrer laboratori, abans de posar-nos a pensar i escriure 
sobre el món amb el cap, intentarem fer una aproximació a la Terra amb el cos.  
 
 
 
 
 



 

 
2a PART 
Sortirem a la sala infantil, al carrer, i allà ens apropem a la primera proposta. 
 
Parada 1 (15 minuts) 
TEXTURA. La muntanya 
Tindrem 12 quilos de fang sobre una  gran superfície de paper d’embalar.  
L’anem tallant a daus i donem un trosset de fang a cadascú i tots ens posem en 
rotllana al voltant del paper d’embalar. Comencem a donar instruccions.  
És un joc de creació, com si fossin uns déus que anem a crear el món.  
Tirem el nostre trosset de fang a terra, amb força. El domestiquem, en fem una 
pizza, el recollim, en fem una bola. El deixem a terra fent una forma. Un per un, en 
silenci, observant, anem fent algun moviment sobre el nostre fang. Un lleu canvi. 
Després girem a poc a poc i anem fent cadascú alguna cosa en el trosset de fang del 
veí. 
Quan tornem al nostre punt, agafem el trosset de fang i intentem construir un 
continent entre tots. Anem tirant miques de fang a l’atzar, al mig del paper, com si 
volguéssim dibuixar un mapa, una illa, un país...  Construïm un món entre tots. 
Al final el recollim i l’ajuntem al mig del paper i amb tot el fang, interactuant 
alhora, provem de crear una muntanya o una serralada. 
 
Parada  2 (15 minuts) 
COLOR. El desert  
En aquest punt volem provar de jugar i experimentar amb el color de la terra. Hi 
haurà diferents taules amb tassetes de cafè i pinzells... Provarem de trobar el to de 
la terra: deserts, muntanya, etc. 
En comptes de jugar amb la pintura marró provarem de pintar amb cafè. El cafè 
soluble amb diferents quantitats d’aigua pot funcionar com a aquarel·la. 
Cal que el paper sigui també prou porós, com d’aquarel·la, perquè no rellisqui la 
pintura. No utilitzeu fulls normals.  
És una experiència molt curiosa per l’olor i per les tonalitats que s’aconsegueixen.  
 
3a PART 
Entrem a la sala d’actes.  
Allà hi haurà taules parades amb cadires per treballar. 
A les taules del fons hi haurà tot el material per fer el taller posteriorment. 
 
En un lloc central tindrem tres llibres que ens serviran de font d’inspiració.  
El Som aquí una altra vegada per recordar-nos que volem fer un llibre per 
presentar al món a algú que acaba d’arribar.  
El llibre Un món somiat. Redibuixem el món? que dona veu a diferents infants del 
món perquè ens mostrin què és per a ells allò bàsic del lloc on viuen.  
El llibre Vues d’ici d’Hélium, per mostrar el joc que fa de desplegar una mirada al 
món a través d’un format acordió.  
 
La idea és intentar fer la nostra versió del Som aquí, però aprofitant el joc estètic i 
formal dels altres dos llibres: jugant amb el collage de fotografies i mapes antics, i 
aprofitar el format acordió.  
 



 

 
 
Si som molts, podem deixar que cada infant o família faci el seu propi llibre. 
Si som poquets, podem proposar de fer un llibre entre tots.  
Quins temes o quines coses voldríem deixar il·lustrades com a carta de presentació 
del nostre món?  
Podem fer un petit diàleg al voltant d’aquest tema, repartir-nos conceptes...  
 
4a PART  
Per fer els acordions tenim molt material preparat i els l’explicarem:  
 
Paper d’estampació de mapes antics, catàlegs d’animals i plantes tipus gravat antic 
(comprats a Konema de Barcelona o botigues tipus Raima), revistes per retallar del 
National Geographic... 
Tampons per fabricar amb goma EVA. Els proposem que els facin i els deixin per 
compartir. Tampons de lletres. 
Fins i tot portem cartró i paper de roba per si volen enquadernar. 
 
Pel que fa als acordions, els proposem treballar amb una cartolina de les grans, de 
color blanc. I els expliquem que cal tallar-la per la meitat i enganxar-ne els dos 
trossos per fer l’acordió més llarg.  
És important que els expliquem que abans de plegar la cartolina en forma 
d’acordió han de preveure que caldrà fer una petita llengüeta en una de les dues 
parts per poder enganxar-ho bé.  
Si es plega abans de fer la llengüeta, ens quedaran els fulls de diferents mides.   
 
 
En un racó de la sala hi haurà la caixa amb tots els llibres complementaris, que 
poden servir per completar o buscar noves idees.  
 
 


