
 

 
 
 
Això és un artista! 
 
Aquest laboratori l’hem fet en dues versions. Com a laboratori familiar, amb taller 
inclòs. O com a visita escolar, sense el taller. 
El nucli central de la sessió era molt similar. 
En el cas de les escoles, només fèiem el bloc 2.
 
Part 1 
A la sala infantil rebuda de les famílies
Mostra de llibres d’art i d’artistes del fons de la biblioteca, els més interessants que 
tinguem, aprofitant per fer una mica de xerrada sobre:
Què és un artista? 
De què deu servir l’art? 
Qui decideix que és una obra d’art?
Quins noms d’artistes coneixen?
Escultura, pintura, arquitectura... els il·lustradors també són artistes? 
Bé, seguim el fil tant com puguem, segons l’edat i estil del grup.
 
Part 2 
Anem a la sala d’actes: 
Catifa al terra perquè seguin els infants i els pares
Ambient agradable amb poca llum, focal, i alguna música que ens recordi el Japó...
Amb certa calma i ritme de ritual, la bibliotecària seu davant el grup amb una 
maleta platejada (d’aquell
A dins hi ha, embolicats amb
Komagata: little tree, etc. (els que venien amb la maleta de CEPSE)
La bibliotecària es posa uns guants blancs (dels de netejar, compr
amb persimònia va explicant o senzillament mostrant els diferents llibres.
[no és fàcil passar les pàgines amb els guants, de manera que potser ens en podem 
posar només 1] 
 
Aquesta part dura més o menys segons l’edat dels grups. A les 
des de p3 a 2n. 
 
A continuació els posem en petits grups i els fem rodar els llibres dels Littles eyes. 
Hem comprat guants per cada infant, i també els hi donem. En el cas d’aquests 
llibres, com que són de cartró més gruixut, poden  mani
Aquí no donàvem massa informació, només els deixàvem manipular 
  
Part 3 
A continuació recollim els llibres amb calma i els fem seure a unes taules de treball. 
Els parlem una mica de la feina i la filosofia del Katsumi Komagata i els proposem 
dos exercicis dels que va ensenyar ell quan va venir a Barcelona. 
Repartim el material i adults i infants es posen a fer la seva versió. 
 
Es tracta d’aquestes dues propostes artístiques:

Aquest laboratori l’hem fet en dues versions. Com a laboratori familiar, amb taller 
inclòs. O com a visita escolar, sense el taller.  
El nucli central de la sessió era molt similar.  
En el cas de les escoles, només fèiem el bloc 2.  (de 30-45 min. Segons el grup)

A la sala infantil rebuda de les famílies 
Mostra de llibres d’art i d’artistes del fons de la biblioteca, els més interessants que 
tinguem, aprofitant per fer una mica de xerrada sobre: 

Qui decideix que és una obra d’art? 
Quins noms d’artistes coneixen? 
Escultura, pintura, arquitectura... els il·lustradors també són artistes? 
Bé, seguim el fil tant com puguem, segons l’edat i estil del grup. 

Catifa al terra perquè seguin els infants i els pares, semicercle. 
Ambient agradable amb poca llum, focal, i alguna música que ens recordi el Japó...
Amb certa calma i ritme de ritual, la bibliotecària seu davant el grup amb una 
maleta platejada (d’aquelles dures tipus capsa de treball tècnic).  
A dins hi ha, embolicats amb paper de seda blanc, diferents llibres del katsumi 
Komagata: little tree, etc. (els que venien amb la maleta de CEPSE) 
La bibliotecària es posa uns guants blancs (dels de netejar, comprats als basars...) i 
amb persimònia va explicant o senzillament mostrant els diferents llibres.
[no és fàcil passar les pàgines amb els guants, de manera que potser ens en podem 

Aquesta part dura més o menys segons l’edat dels grups. A les escoles ho vam fer 

A continuació els posem en petits grups i els fem rodar els llibres dels Littles eyes. 
Hem comprat guants per cada infant, i també els hi donem. En el cas d’aquests 
llibres, com que són de cartró més gruixut, poden  manipular-los força bé. 
Aquí no donàvem massa informació, només els deixàvem manipular 

A continuació recollim els llibres amb calma i els fem seure a unes taules de treball. 
Els parlem una mica de la feina i la filosofia del Katsumi Komagata i els proposem 
dos exercicis dels que va ensenyar ell quan va venir a Barcelona.  

l i adults i infants es posen a fer la seva versió.  

Es tracta d’aquestes dues propostes artístiques: 

Aquest laboratori l’hem fet en dues versions. Com a laboratori familiar, amb taller 

45 min. Segons el grup) 

Mostra de llibres d’art i d’artistes del fons de la biblioteca, els més interessants que 

Escultura, pintura, arquitectura... els il·lustradors també són artistes?  

Ambient agradable amb poca llum, focal, i alguna música que ens recordi el Japó... 
Amb certa calma i ritme de ritual, la bibliotecària seu davant el grup amb una 

paper de seda blanc, diferents llibres del katsumi 

ats als basars...) i 
amb persimònia va explicant o senzillament mostrant els diferents llibres. 
[no és fàcil passar les pàgines amb els guants, de manera que potser ens en podem 

escoles ho vam fer 

A continuació els posem en petits grups i els fem rodar els llibres dels Littles eyes. 
Hem comprat guants per cada infant, i també els hi donem. En el cas d’aquests 

los força bé.  
Aquí no donàvem massa informació, només els deixàvem manipular lliurement. 

A continuació recollim els llibres amb calma i els fem seure a unes taules de treball. 
Els parlem una mica de la feina i la filosofia del Katsumi Komagata i els proposem 

 



 

 
 

1. Triangle vermell 
Aquest exercici parteix d’una p
plegada en acordió per tres parts, hi ha dibuixat un triangle vermell. El triangle 
vermell només es veu si la cartolina està plegada. Quan es desplega l
triangle queda tallat en tres parts se
El joc consisteix en fer un dibuix
vermell, que es vegi mentre la cartolina està estirada. Un cop es torna a plegar, 
però, només es pot veure 
[veure l’enllaç amb la descripció de Glòria Matas
 

 
 

 
2. Retall abstracte  

[aquest exercici és més senzill]
Per parelles repartim una cartolina gran
colors, que contrastin amb el color de
La cartolina gran es retalla
tipus coberta de llibre o tarja regal. 
Al full de paper que cadascú té, s
malbé la part del paper restant. 
La part restant s’enganxarà a la primera pàgina de la nostra tarja.
La part abstracte s’enganxarà a dins, on i com vulguem, i serà
dibuix en collage. Això vol dir que podrem e
de fer un dibuix més real, de l
 

 
una plantilla feta. En una cartolina blanca, allargada i 

plegada en acordió per tres parts, hi ha dibuixat un triangle vermell. El triangle 
vermell només es veu si la cartolina està plegada. Quan es desplega l
triangle queda tallat en tres parts separades. 
El joc consisteix en fer un dibuix, en collage, que inclogui les tres parts del trian

l, que es vegi mentre la cartolina està estirada. Un cop es torna a plegar, 
però, només es pot veure de nou el triangle vermell.  

enllaç amb la descripció de Glòria Matas] 

 

 

 
[aquest exercici és més senzill] 
Per parelles repartim una cartolina gran de colors i dos fulls de paper, també de 
colors, que contrastin amb el color de la cartolina. 

es retalla en dos, una per cada infant, i es doblega per la meitat, 
tipus coberta de llibre o tarja regal.  Aquesta serà la base del treball posterior.

l full de paper que cadascú té, s’haurà de retallar una forma abstracte, sense fer 
bé la part del paper restant.  

enganxarà a la primera pàgina de la nostra tarja. 
enganxarà a dins, on i com vulguem, i serà la base del nostre 

dibuix en collage. Això vol dir que podrem enganxar-hi més fulls de colors per tal 
de fer un dibuix més real, de l’abstracció a una imatge identificable. 

lantilla feta. En una cartolina blanca, allargada i 
plegada en acordió per tres parts, hi ha dibuixat un triangle vermell. El triangle 
vermell només es veu si la cartolina està plegada. Quan es desplega l’acordió, el 

que inclogui les tres parts del triangle 
l, que es vegi mentre la cartolina està estirada. Un cop es torna a plegar, 

de colors i dos fulls de paper, també de 

i es doblega per la meitat, 
Aquesta serà la base del treball posterior. 

forma abstracte, sense fer 

la base del nostre 
hi més fulls de colors per tal 

 

 


