CONTE GEGANT
Associació Queixal edicions
Taller:

Conte Gegant

Edat:

3 a 9 anys

Temps:

1h

Participants: 10-30 pax.
Material:

conte “El petit zoo”, toca toca (totes les parts d’un llibre i material per
produir-lo), una tripa amb cartolines per cada participant, verdures,
pintures ecològiques, pinzells, revistes, tisores, pega, llapis, dacs, fil i
agulles per enquadernar

Objectius:

Aprendre els noms de les diferents parts del llibre, conèixer el procés
productiu dels llibres, promoure el treball en grup, fomentar la
creativitat il·lustrativa, despertar l’interès pels àlbums il·lustrats i així
pel llibre en general i la seva lectura

Preu:

120€ (que inclou el material)

Com en tots els tallers de contes comencem amb la presentació del nostre àlbum
il·lustrat “El petit zoo”, un llibre fet artesanalment pel mateix equip, des de
l’elaboració de la història, les il·lustracions, la maquetació, la impressió fins a
l'enquadernació. El contacontes de aprox. 10 min ens ajuda a situar els nens en el
taller a impartir i a més a més ens permet introduir la part explicativa de l’elaboració
de llibres d'una forma més lúdica.
Aquesta segona part de també aprox. 10 min s’imparteix a partir del toca toca
expositiu. Portem materials exemplars que es necessiten per produir llibres i les
diferents parts del llibre al llarg del seu procés. El procés que s’explica comença amb
l’elecció del paper, la preparació de tintes, passa per l’estampació (en aquest cas la
serigrafia) i acaba amb l’enquadernació dels llibres. Els mateixos nens presenten el
material i parts dels llibres, que descobreixen de forma deductiva a partir de
l’exposició, als seus companys. D’aquesta forma els nens adquireixen el vocabulari
relacionat amb els llibres (tripa, guardes, tapes, llom, etc.) i entenen el procés a seguir
en la següent part del taller.

En aquesta última part del taller, que dura aprox. 40 min, ens dediquem a crear un
llibre gegant amb tot el grup. Per tant portem unes cartolines preparades amb un
personatge, que representa el protagonista del conte. Si el centre té alguna
preferència pel protagonista ens ho pot fer saber amb antelació i així utilitzem la
vostra proposta. Els nens en grups de 2 a 4 nens preparen primer les pintures (s’ha
de barrejar la pols mineral i/o la base vegetal amb aigua). Després han de decidir
conjuntament com decorar la seva pàgina. Les posicions diferents del personatge
poden ajudar a crear idees. Aquest moment és important per treballar les decisions
presses en grup. Finalment decoren la pàgina (ambdues cares) estampant formes,
animals, flors i tot això que permet la imaginació dels infants a sobre de la cartolina.
Finalment poden complementar-ho amb una frase. La tapa del conte serà decorada
per l’equip educatiu del centre.
S'adjunten les cartolines i s'enquadernen davant dels nens amb la tècnica japonesa.
Per acabar el taller expliquem el conte gegant entre tot el grup. El centre es queda
amb el conte acabat com a record i per futurs lectures.

