ORIGAMI EXPERIENCE
Amb la proposta de realitzar aquests tallers d’una hora de durada, es pretén treballar
els següents aspectes:
OBJECTIUS I METODOLOGIA:
Foment de la tranquil.litat: l’art de l’origami demana serenitat i paciència a l’hora
de seure davant el paper i plegarlo. Al mateix temps, demana exactitud: el plec ha de
ser fet aquí, i no un cm més a la dreta ni a l’esquerra. És un aspecte que s’anirà
treballant al llarg del plegament de tota la figura.
L’origami és un Art del Reciclatge: s’ensenyarà a les nenes i els nens com, d’un
paper que en principi havia d’anar directament a la paperera, per inservible ja, es pot
crear fàcilment una joguina. Per treballar aquest aspecte, a més, serà possible que la
professsora o professor decideixin realitzar les figures proposades en paper “reusat”
de fulls de propaganda, o en paper reciclat.
Paralel.lament, descobrirem un altre bonic aspecte de l’Origami: joguines
efimeres. La figura o joguina que acabes de crear és una joguina que servirà per jugar
només l’estoneta que duri: el paper, depenent de com el tractis, es trencarà. Així
doncs, es tracta de joguines “efímeres”. Però no passa res, perquè si es trenca... en
podràs fer una altra tu mateix!!!!. Heus aquí un aspecte no gaire comú en el món en
què vivim: una joguina que és nostra, però no per sempre... Una joguina que farem
servir en el petit lapse de temps que ella duri, i després... serà necessari tornar a
crearla de nou!
Per últim, en ensenyar diferents figures a les classe A i B del mateix curs,
fomentarem que les nens i nens es puguin convertir en mestres dels seus companys:
les nenes i nens són aquí els mestres! En els tallers que he anat fent al voltant del món
(India, Tailàndia, Argentina, Brasil i Espanya) he descobert com n’ès de màgic, per les
nenes i els nens, poder fer de mestres dels seus amics. I això en Origami és força
senzill, ja que una vegada saps fer una figura, et pots convertir en mestre que ensenya
la seva figura als teus amics.

Nivells
Inicialbàsic: nenes i nens de 56 anyets: cara de conillet, balena. En aquest
grup, treballarem també, a més de la creació de la figura, pintarli la cara segons
cadascú desitgi.
Nenes i nens de 67 anys: joguina de les tombarelles, màscara de guineu.
Apugem aquí en un o dos graus la dificultat de la figura.
89 anys: barqueta dels ocells enamorats, cavallet de mar.
1011 anys: grua voladora, granota saltarina.
(Les figures assignades a cada grup d’edat podrien ésser canviades segons les
preferències de les educadores i educadors, i per adequarles a les possibilitats de
cada grup)
Necessitats tècniques:
Per a cada grup de 2530 nenes i nens, vindrem 2 monitors plegadors, que treballarem
amb l’ajut de la mestra de la classe. Possibilitat de venir més monitors, en cas
necessari.
Aportarem els diagrames de cada figura per cada nena i nen.
Possibilitat de treballar les figures en: paper de fulls de propaganda, paper llis de
diferents colors, o bé paper blanc reciclat (a escollir per la mestra de cada classe).

