
 

 
 
 

Mirant el mar... 

Dissabte 16 de febrer 
 
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  

- Conèixer els llibres de ficció més destacats que giren al voltant del mar  
- Enriquir el gust estètic i la capacitat de valorar les diferents tècniques, 

plantejaments i punts de vista de treballar un mateix tema, com per 
exemple el mar. 

- Crear un petit llibre autoeditat d’artista amb la pròpia visió del mar 
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Descripció 
1a PART 
Ens trobarem tots a la sala infantil on donarem les etiquetes amb els noms. 
Tindrem preparades les dels infants i ells mateixos en faran per als seus 
acompanyants adults.  
 
Quan seurem explicarem què són els laboratoris i que aquest trimestre estem fent 
una mirada al món que ens envolta. Estem acostumats a la natura i ja no ens 
sorprèn, però realment és meravellosa. Si el laboratori passat anava dels núvols, 
aquesta vegada ens fixarem en el mar, en les onades. 
 
Els preguntarem si saben què és el dibuix de l’etiqueta i aprofitarem per mostrar el 
llibre de:  



 

 
 
Massenot, Véronique. La gran ola: Hokusai.  Il·lustr. Bruno Pilorget. Barcelona: 
Juventud, 2013.  
I també podem, si ve al cas, mostrar una versió que en va fer la Beatrice Alemagne, 
de l’obsessió del pintor per copsar l’onada. 
Alemagna, Beatrice. Hokusai et le cadeau de la mer. Il·lustr. Olivier Charpentier. 
France: RMN, 2014 
 
És un tema fascinant perquè dins la literatura infantil hi ha molts i molts llibres 
bonics. Al llarg de la sessió tindrem una capsa de llibres sobre el mar que ens 
acompanyarà tota l’estona, però nosaltres n’hem triat uns quants que seran els 
centrals.   
 
Ens apropem al mar a partir d’un text per fer un llibre: volem fer un llibret sobre 
EL MAR autoeditat... 
 
[Si plantegéssim el laboratori en una sessió extra, es podria fer durar tres hores. Hi 
hauria temps potser d’incloure la creació del llibre dins la sessió, però com que no 
és així, és millor repartir el material al final perquè ho facin a casa.] 
 
Però per poder fer aquest llibret, primer hem de trobar les PARAULES I LA 
PLÀSTICA. Què volem dir i amb quina textura plàstica? 
 
Capsa 1 
Quines són LES PARAULES que associem al mar...? 

 Barrets, Joan. Carrer del mar.  Il·lustr. Mar Borrajo. Tarragona: Piscina, un 
Petit Oceà, 2013 

Aquest és el llibre que ens ajudarà primer a trobar paraules per parlar del mar. 
Mostrarem el llibre i en llegirem fragments. 
I aleshores els expliquem que cal recollir 6 paraules que ens vinguin al cap quan 
pensem amb el mar. 
Podem recollir-ne algunes, pensar-ne, dir-les, apuntar-les entre tots.  
La idea és que farem una ALDRAVÍA, que és una forma poètica típica de Portugal, 
que juga amb només 6 paraules, una sota l’altra. Sembla la mateixa idea que el 
haikú, sis paraules que mostren una idea, que giren entorn un tema o que 
esdevenen una petita frase.  
 
Quines serien les 6 paraules que triarien?  
 
Els donem un paperet i allà escriuen les 6 paraules, que revisarem un cop hagi 
acabat el laboratori. Repartim paper a tots, grans i petits.  
 
Per fer la part plàstica marxem a la sala tallers. 
 



 

 
 
LA PART PLÀSTICA  
Per anar agafant la idea d’aquesta part, haurem de passar per 4 llibres que ens 
esperen a la sala d’actes. 
 
2a PART 
Quan entrarem a la sala hi haurà 4 capses molt grans. Cada capsa està relacionada 
amb un conte i porta un cordill, un cartell amb el títol, algun identificatiu.  
Ens agrada la idea de tenir la sala buida, només amb quatre capses grans, sense 
gaire decoració, però que en veritat amaguen un munt de coses dins i aniran 
transformant l’espai. 
  
Les posarem repartides cap als costats o a la part del darrera de la sala, de manera 
que els infants seguin al terra i els adults, si volen, puguin seure a l’esglaó de la 
tarima. També deixarem alguna cadira per si algun adult la necessita.  
 
Al voltant de la sala hi haurà la mànega de llum, però no l’endollarem fins al final, 
en el moment de la capsa de la sal.  
 
A dins de cada capsa hi ha 5 exemplars de cada llibre. La idea és que nosaltres 
l’expliquem conjuntament, però demanarem a 4 voluntaris que vagin mostrant el 
llibre perquè el puguin veure tots des de més a prop. 
[Aquesta idea, que volia apropar les imatges al gran grup, a l’hora de la veritat no 
ha funcionat gens. Es fa difícil que els nanos passin les pàgines i estiguin al cas de la 
narradora que va explicant. Potser si el grup és gran, també es pot demanar que 
diferents adults expliquin el conte en grupets, per fer-ho més íntim.] 
 
La idea és anar seguint tots junts els números de les capses de forma correlativa, 
seguint les instruccions que vagi marcant la dinamitzadora. Obrim, llegim i fem la 
proposta sensorial relacionada. 
 
 
Capsa 2  
La forma del mar  
EL MAR ÉS UNA LÍNIA  

 Buitrago, Jairo.  El Mar. Il·lustr. Alejandra Estrada. Sant Feliu de Guíxols: 
Tramuntana, 2018 

 
Quina forma té el mar? Aquest llibre diu que el mar és una línia. 
Ens el mirem, el llegim conjuntament... en parlem. Què en sabem de l’horitzó? I 
finalment ho provem. 
Com? 
Doncs a dins la capsa, a banda dels 5 exemplars del llibre, hi ha tot de cabdells de 
cordill de drapet amb diferents tons de blau. Els repartim, juguem entre  



 

 
 
tots, intentant imaginar si el mar és una línia o no... Potser és la suma de moltes 
línies?  
Perquè funcioni bé, ens repartim de forma desendreçada per la sala i ens anem 
tirant els cabdells tots alhora però amb calma. Quan l’agafes, te’l cargoles al dit i el 
tornes a tirar.   
Potser moltes línies juntes fan el mar? 
 
Capsa 3  
El color del mar.  
VERD, BLAU, BLANC, NEGRA, GRIS... 

 Tuckermann, Anja. La gavina i una mar de colors. Il·lustr. Daniela 
Chudzinski. Barcelona: Joventut, cop. 2011 

Expliquem el conte en veu alta, mentre mostrem les imatges.  
Aquí la discussió és el color del mar. Després de parlar-ne, de compartir els dubtes 
de la gavina amb els assistents, els convidem a provar de trobar els colors del mar. 
De la capsa traiem diferents pots amb aigua i ampolletes d’aquarel·la líquida o 
colorant, de color groc i blau. Jugant amb més o menys quantitat intentem entre 
tots fer diferents tonalitats. 
Per afegir més diversió al joc, també repartim diferents trossos de paper cel·lofana 
de color transparent, groc, blau, verd, trossets petits perquè ells juguin amb les 
transparències per decidir quin és el color ideal...  
 
 
Capsa 4. 
El caràcter del mar  
EL DIÀLEG, EL MOVIMENT... COM ENS PARLA... 

 Lee, Suzy. La ola [Albolote, Granada]: Fiore, cop. 2008 
Ens mirem entre tots el llibre i l’anem comentant. Què hi veuen? Se n’adonen del 
tema de la mà tallada? Podem aprofitar per comentar el joc que proposa la Suzy 
Lee, la seva tesi sobre el pas de la pàgina que explora en el llibre La trilogía del 
límite. 
Quan acabem de mirar el conte traiem de la capsa un munt de robes de tons blaus i 
verds, de diferents textures, i proposem de jugar a fer una o moltes onades. Podem 
demanar una directora i que ens doni instruccions. Entre tots fem un mar en calma, 
un mar esverat, una onada que arriba a la platja i mulla tots els adults... Juguem a 
fer les nostres pròpies històries.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Capsa 5  
La matèria del mar. 
EL MAR ESTÀ FET D’AIGUA SALADA 

 Castel-Branco, Inês. La gota d'aigua: segons Raimon Panikkar. Barcelona: 
Akiara books, 2018 

Aquest potser no el llegirem tot, sinó que podem explicar la primera idea del llibre, 
quan parla de la gota, si mor o no quan cau a l’aigua.  
 
 
Deixem que s’allargui la conversa tant com calgui al voltant del concepte de la mort 
que planteja el llibre. 
Posteriorment, com que és un llibre més íntim, convidem  les famílies a fer un 
viatge al fons del mar. No podem omplir la sala d’aigua, però sí que podem posar 
il·luminació més semblant al fons del mar i també podem omplir la sala de sal.  
 
Engeguem la mànega de llum, apaguem els llums grans, tanquem la cortina... i amb 
una mica de claror d’un llumet, anem repartint un paquet de sal per a cada 
assistent.  
 
[Teníem 40 paquets d’un quilo de sal. Ha anat bé per a unes 20 persones. És 
correcte tot i que si es vols que sigui més impressionant,  caldria comprar-ne 60.]  
 
Hem demanat que ens ajudessin a marcar el terra amb cinta de pintor, per fer una 
mica de frontera d’on volíem el mar. I després, com a sorpresa, hem anat traient 
paquets de sal de la capsa. Un per a cada persona. Les instruccions eren que un cop 
els obríem, anessin passejant tirant la sal per terra, dibuixant o fent mandales o 
piletes, el què volguessin.   
La idea és poder jugar amb la sal una bona estona. Si es volen descalçar també 
poden fer-ho. 
Potser es podria aprofitar i posar música de fons. I fins i tot, si es té un projector, 
podríem aprofitar i projectar aigua arran de paret o des de dalt.  
 
Quan hem jugat força estona, i per anar acabant el laboratori, demanem que 
tothom torni a seure i que busquin el paper on havien apuntat les 6 paraules del 
mar. En canviarien alguna? Continuen pensant que són les millors? 
 
Aquí els expliquem la nostra proposta de convertir tota aquesta experiència en un 
llibre d’artista. 
Repartim la bosseta a cada un perquè facin el llibret a casa. 
Els donarem la bosseta de plàstic, amb una cartolina grapada a la part tancada de 
la bossa. Aquest lloc és per posar el títol. A dins la bosseta hi haurà un DIN A3 blanc  
 



 

 
 
 
tallat i plegat en forma de llibret. Els demanem que hi guardin el paperet de les 
paraules.   
 
 
 
En general, mai sortim del laboratori amb coses similars, però en aquest cas, volem 
fer una sèrie de llibres autoeditats que es dirà L’ONADA.  
És per això que tots tindran una forma igual, malgrat que l’interior serà molt 
diferent... 
La idea és que n’hi hagi un per a infants però també per als adults. La recomanació 
és que no corrin, que pensin amb calma què volen fer-hi i que, encara que triguin 
un any, facin el seu primer llibre d’autor.  
 
 
 


