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Hola, avui hem començat els tallers creatius amb la Mandy!. La sessió s’ha realitzat a l’espai de 

cargols. Hi havia unes làmines enganxades a la paret amb una cara dibuixada que tenien “velcros” i 

unes altres al terra sense. També hi havien safates amb dibuixos de fruites unes amb velcro i les 

altres no. A més a més, ens ha enganxat a la paret uns retrats de  Giuseppe Arcimboldo. 

Primer han entrat els pingüins, només veure la Mandy,els hi ha canviat la cara i s’han posat molt 

contents. De seguida han començat a jugar amb les fruites. El Joan les nombrava totes!!!! Després de 

mica en mica, les han posat sobre les cares i finalment han descobert les de la paret i quan han vist 

que s’enganxaven, han començat a crear cares amb els vegetals. L’Aray ha estat molt entretingut 

enganxant fruites i després l’han imitat el Yasin, el Joan, el Teo, la Júlia, l’Uma i l’Adrià. Per finalment 

aturar-se a mirar les làmines dels retrats i relacionar els conceptes. 



Els peixos han entrat emocionats cridant a la Mandy i alguns li feien abraçades. De seguida han 

començat a jugar amb les fruites i verdures tot dient el seu nom. La Iris i la Gal·la han descobert que 

hi havia fruites que tenien velcro i d’altres no, i anaven provant a veure que passava quan les 

enganxaven a les làmines. De mica en mica, i entre tots, han anat creant unes cares molt 

divertides!!!!! 

 

I per últim els cargols, s’han implicat totalment en la proposta de la Mandy mostrant-se il·lusionats i 

relaxats. De seguida han començat a manipular les fruites i verdures fins que el Guiu tot 

experimentant ha descobert que uns dibuixos tenien velcro i altres no. Animats pel seu exemple tots 

han començat a enganxar i desenganxar tot creant mil i una cares. Fins i tot la Olivia, ha observat, 

durant molta estona, les imatges dels retrats de l’artista i deia: “ Aquesta cara es lletja però aquesta 

altra es maca, aquesta riu i aquesta té una floreta  “.  

 


