
 

 

 

 

EL TALLER DE PAPALLONES  

Dissabte 27 d’abril 2013 

 

Objectius 

- Donar a conèixer el llibre El taller de les papallones.  

- Donar a conèixer àlbums il·lustrats i còmics de qualitat protagonitzats per 

insectes.  

- Posar-se a la pell d’un dissenyador per a conèixer el procés creatiu d’inventar 

nous objectes.  

- A partir del joc de dissenyar animals —insectes en concret— tot mirant llibres 

documentals, reflexionar sobre la bellesa dels elements de la natura.  

  
Bibliografia bàsica  

El taller parteix de la història que s’explica en el llibre  
Belli, Gioconda. El taller de les papallones. Il·lustr. Wolf Erlbruch. Barbara Fiore, 2007 
 
Bibliografia complementària 

Llibres d’imaginació d’insectes 

Berrio, Juan. El zoo d’en Tonet. Bang, 2011 
Carle, Eric. El grillo silencioso. Kókinos, 2009 
Carle, Eric. L’erugueta goluda. Kókinos, 2012 
Carle, Eric. La araña hacendosa. Kókinos, 2006 
Carle, Eric. La mariquita gruñona. Kókinos, cop. 2011 
Escoffier, Michaël. El conte de la formigueta que volia moure les muntanyes. Il·lustr. 
Kris di Giacomo. Kókinos, 2012 
Gisbert, Montse. El bebè més dolç del món. Tàndem, 1999 
Paschetta, Marco. En Giotto, l’eruga. Bang, 2011 
Pi Andreu, Andrés. L’abella de més. Takatuka, 2011 
Spinelli, Eileen. La obra maestra de Sofía: un cuento de arañas. Il·lustr. Jane Dyer. 
Serres, 2003 
 
Libres d’imaginació de natura i disseny 

Solarz, Ewa. Disseny: manual de mobles domèstics o objectes insòlits. Coco books, 
2012 
Colors de natura. Cruïlla, 2004 
Jolivet, Joëlle. Zoo lògic. Empúries, 2003 
Jolivet, Joëlle. Casi todo… El Aleph, 2005 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Descripció 

1a PART  

Comencem la sessió al voltant de l’arbre de les històries de la sala infantil. Aquesta 
vegada l’arbre és ple d’abelles, fabricades amb taps de cervesa Moritz pintats i 
doblegats. 
 
El primer que farem serà preguntar als infants si saben què vol dir “dissenyar”, quina 
és la feina d’un dissenyador. Ens ajudarem amb aquest llibre, dient que tot allò que 
ens envolta ha estat pensat per algú: les cadires, la roba, els cotxes, etc.   
Solarz, Ewa. Disseny: manual de mobles domèstics o objectes insòlits. Coco books, 
2012 
 
I seguirem preguntant si creuen que la natura també la dissenya algú. És a dir, les 
vaques, els arbres, les fulles... Hi ha algú que pensi com fer-la més bonica? 
Mostrem el llibre Colors de natura. Cruïlla, 2004 perquè descobreixin els colors i la 
bellesa de les formes naturals. 
 
A continuació ja entrem a la història i presentem un personatge, el protagonista del 
llibre El taller de les papallones,  l’Odaer.  
L’Odaer és dissenyador i està fascinat amb el món. Creu que ens hem d’envoltar de 
coses boniques. Us heu fixat que preciosa pot ser la natura? 
Per parlar de l’Odaer ho farem amb un embut al cap lligat amb un cordill, tal com surt 
a la coberta del llibre.  
 
Explicarem la primera part de la història:  
“Un grup d'artistes, els Dissenyadors de Totes les Coses, són encarregats de dissenyar 
animals i plantes d'un món encara en construcció, sota una regla imposada per la Dona 
Encarregada de la Saviesa: no barrejar el regne vegetal amb el regne animal”.  
 
La idea és que sàpiguen que l’Odaer és un jove dissenyador i té molta imaginació i 
moltes ganes de crear éssers preciosos, però no entén per què no es poden barrejar 
les plantes i els animals.  
Mostrarem les dues pàgines dels llibres on es veu a doble pàgina animals i plantes 
Jolivet, Joëlle. Zoo lògic. Empúries, 2003 
Jolivet, Joëlle. Casi todo… El Aleph, 2005 
 
Com que l’Odaer insisteix molt i s’apassiona, un dia la Dona Encarregada de la Saviesa 
el castiga i l’envia al departament en teoria més avorrit i més lleig.   
I nosaltres l’anirem a visitar. Anirem a treballar al departament d’insectes  

 
Per poder entrar-hi ens haurem de penjar un cartellet amb el nom i la imatge del llibre 
El taller de les papallones. 

 

 

 



 

 

 

2a PART  

Com trobarem la sala decorada? 

La sala d’actes ha de ser fosca, només amb un petit llum de peu i tota marcada a terra 
com si fos una teranyina, que haurem fet prèviament amb cinta aïllant negra. 
No hi ha d’haver res al centre de la sala. Les famílies han de seure a terra, sobre la 
teranyina. Les taules de la tarima s’han d’arraconar amb tot de material que 
necessitem: pintura, taps de suro, escuradents, bastonets de les orelles, paper seda de 
colors, filferro prim que es talla fàcilment amb tisores, etc.  
 
A un costat de la tarima posarem tots els llibres d’insectes que tenim, de ficció i 
coneixement, per poder consultar, amb un cartellet que digui:   
PETITA BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT DELS DISSENYADORS D’INSECTES 

 
3a PART  

Expliquem com continua la història: tot i que la sala és trista i fosca, l’Odaer no 
defalleix i no deixa de somniar. Per començar vol més llum i una mica més de color. Per 
tant, encenem els llums i omplim la sala de coixins verds i vermells per poder seure 
més còmodament sobre la teranyina.  
El segon pas que fa l’Odaer és estudiar els insectes existents i mirar el seu entorn. 
Mostrarem alguns dels àlbums que l’Odaer consulta per agafar idees per fer els seus 
dissenys, presentant els contes de la bibliografia sobre insectes de ficció.  
 
A continuació demanarem ajuda als assistents: repartim llapis i unes petites llibretes a 
cada infant (imitant les cobertes del llibre) per fer dissenys, prototipus, igual com va 
fer l’Odaer.  
La idea és que durant uns quinze minuts cada família vagi llegint i buscant idees, 
dibuixant esquemàticament possibles nous insectes per inventar.  
Ah! I com que nosaltres fem costat a l’Odaer, deixem barrejar natura i fauna! 
 
4a PART 

Explicarem el final de la història    
Al final l’Odaer aconsegueix dissenyar un insecte bonic, que gairebé és la barreja d’un 
animal i una flor: la papallona. 
Reflexionem una mica sobre el missatge de la història:  
“Odaer, el jove dissenyador, gràcies a la seva tenacitat i al seu gran poder d’imaginació 
aconseguirà realitzar el seu somni, crear una criatura capaç de volar com un ocell i ser 
tan bell coma una flor: les papallones. Una metàfora sobre el poder de l'esforç, de la 
constància, de la il·lusió i dels somnis que es fan realitat. El secret és no cansar-se mai 
de somiar, no donar-se mai per vençut”. 
 
5a PART  

La part final del laboratori és realitzar un o més insectes utilitzant el material de rebuig 
que posem a l’abast dels participants, a partir, és clar, dels seus propis dissenys.  
 

 



 

 

Material  

- Taps de suro de vi 
- Paper xarol, paper arrissat, paper de seda, cel·lofana... 
- Cola blanca i pinzells 
- Escuradents, broquetes...  
- Plomes 
- Cinta adhesiva 
- Gomes elàstiques 
- Grapes 
- Retoladors indelebles 
- CD vells  
- Taps de plàstic de xampús... 
 
Per comprar 

- Cinta adhesiva negra per fer la teranyina 
- Filferro prim que es talla amb tisores 
- Bastonets de les orelles  
- Xinxetes llargues 

 
Per fer 

- Etiqueta amb el nom del dissenyador/ cinta o agulla per penjar  
- Llibreta o carpeta amb la coberta del llibre El taller de les papallones 
 
 
 

 
 
 


