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Guió 
Amb l’excusa de l’herbari, proposem a les famílies que experimentin fent tot tipus de 
tampons al voltant de la natura: fulles, arbres, troncs... és una temàtica fàcil, però que 
dona molt joc i molt bones possibilitats.  
 
Al costat de tots els llibres que poden consultar per inspirar-se, els deixem també dues 
capses amb: 

- Exemples de formats: acordions, plegats A4 i plegats A3, plegats en espiral, amb 
butxaques, plegats d’origami, etc.   

- Exemples d’enquadernació: cordills, gomes, cartró enquadernat, plegats...  
 
 
Materials i tècnica que utilitzarem 
Aquesta vegada volem afegir la tècnica de l’estampació al nostre recorregut 
d’experimentació amb el llibre d’artista. 
 
Oferim a les famílies material per poder crear els seus propis tampons amb: 

- Goma EVA. Tècnica més fàcil perquè la goma EVA es pot tallar amb tisores i dona 
bons resultats. 

- Blocs de goma (semblant a les gomes d’esborrar), que es treballen amb gúbies. 
- Planxes de linòleum, que també es treballen amb gúbies i són una mica més 

laborioses.  
 

   
 
 

Material bàsic: 
- taules de tall 
- gúbies 
- cúters 
- regles metàl·lics 
- tinta de gravat a l’aigua (es pot utilitzar pintura acrílica si no tenim tinta, però la 

qualitat de l’estampació no és tan bona) 
- rodets 
- vidres o plàstics durs per posar la tinta 
- espongetes de tinta (de molts colors) 
- toballoletes humides de lavabo per netejar el rodet i els tampons 
- papers i cartolines de diferents colors i mides 
- cordillets per enquadernar 


