
CONTES GRUPALS 

Associac ió Queixal edicions 

 

Taller:  Contes grupals 

Edat:   5 a 12 anys 

Temps:   2h 

Part icipants: 10-20 pax. 

Material :  conte “El petit zoo”, toca toca (totes les parts d’un llibre i material 

per produir-lo), paper de plata, coca cola, dacs, tinta, cartrons, tòrcul 

Objectius: Aprendre els noms de les diferents parts del llibre, conèixer el 

procés productiu dels llibres, fomentar la creativitat 

il·lustrativa, descobrir noves tècniques d’impressió casolanes, 

despertar l'interès pels àlbums il·lustrats, així com pel llibre en 

general i la seva lectura 

Preu:   250€ (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 d’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 d’aprox. 15 min s’imparteix a partir del toca toca expositiu. Portem 

materials d’exemple 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. 1h, elaborem contes propis en 

grups de 6 a 10 nens. Conjuntament han de decidir una història que serà il·lustrada 

per ells mateixos, així cada nen prepara una pàgina del llibre. La tècnica que s'utilitza 

és la impressió a base de paper de plata. Aquesta aporta els nens una forma 

alternativa i fàcil de reproduir a casa seva. A més a més possibilita la producció en 

massa, així es pot preparar un llibre per nen. Una vegada acabades les impressions, 

cada nen enquaderna el seu llibre. Per això s’aplica una tècnica d’enquadernació apta 

per cada edat (estil americà o japonès). 

 


