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Taller dʼimatgeria festiva a lʼescola lʼUnivers de
Gràcia amb Taller de Gabins.
Proposta pedagògica i procés de construcció

Escola lʼUnivers. Curs 2012-13

La imatgeria festiva identitària representa un conjunt de valors, tradicions,
símbols i creences que fomenten un sentiment de pertinença. Aquesta
imatgeria festiva representa, a través de la festa, aquest ritual i litúrgia assumint
un element patrimonial dʼidentitat, ja sigui amb gegants i nans com amb bestiari
i foc.

LʼAFA de lʼescola lʼUnivers conjuntament amb la participació dels infants de
lʼescola i  el taller de construcció dʼimatgeria festiva Gabins, hem previst la
construcció dʼun gegantó i dos capgrossos que formaran part del patrimoni
dʼidentitat de lʼescola i del barri de Gràcia.

Treball pedagògic

Els pares, mares i infants participarem activament en tot el procés assumint la
complexitat del mateix; treballarem el dibuix, lʼescultura, el treball artesà i la
pintura. Dʼaquesta manera, podrem viure el procés de construcció dʼun gegantó
i dos capgrossos, imatgeria festiva que és referent de la nostra cultura i
patrimoni cultural del nostre país.

Objectius

• Transmissió del patrimoni cultural a les noves generacions, a través de
lʼeducació i la pedagogia.

• Contribució a salvaguardar el patrimoni cultural dʼarrel tradicional
transmetent-lo a infants i joves perquè  el puguin conèixer i seʼn puguin
apropiar.

• Propiciar la vivència, la participació individual i col·lectiva en
manifestacions populars on els infants i joves sʼapropiïn i recreïn els
diferents elements de la cultura popular.
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Procés de construcció dʼuna imatge festiva

1. Analitzem el personatge que volem representar. Busquem informació per
poder fer la caracterització dels personatges: vestits, tipus de joies,
pentinat i altres accessoris.

2. Fem un esbós del dibuix del personatge com si ja fos el gegantó.

3. En aquest cas partim de motlles ja existents (si volguéssim fer el procés
real crearíem lʼescultura del personatge en fang: cap, cos, braços i mans
i faríem els motlles en guix).

4. Omplim els motlles en cartró pedra, deixarem assecar i rejuntar meitats
(els motlles són partits en dos per poder omplir-los bé).

5. Tenim el cap i cos i lʼhem de retocar perquè sʼassembli al dibuix o esbós.
A sobre del cartró esculpim les fesomies de la cara i cabells. Als braços i
les mans els hi donarem moviment.

6. Seguidament, revestim totes les parts amb paper de diari i cola per
uniformar la capa visible.

7. Enganxarem fortament els braços amb les mans al cos. A la base del
cos i enganxem una fusta de 4 cm de gruix que ens serveix de base.

8. Apliquem dues capes de tapaporus, ho polim i fem una primera capa de
pintura amb color base: color carn per la cara, marró pels cabells i un
blavós per la resta del cos.

9. Ja podem pintar, amb pintura a lʼoli, els ulls, la boca... tota la cara. Amb
veladures i matisos podem aconseguir un toc realista i artístic. Les mans
es pinten de color de carn i es pinten les ungles de color vistós.

10.  El vestit el farem amb la participació de les famílies a partir de patrons
fets per la modista de Taller de Gabins.

11. El cavallet de ferro estarà fet per un serraller, segons les mides donades.

12. Ja podem muntar els gegantons: el cos es colla al cavallet i es vesteix.

13. Ja tenim les peces acabades. Ara es poden incorporar accessoris, com
per exemple una carpeta, una galleda per jugar a la sorra, etc.
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Creació dels Personatges i Participació

Els pares, mares i infants treballarem en el procés de construcció dʼun gegantó
i dos capgrossos.

Els personatges que construirem passaran a formar part del patrimoni cultural
de lʼEscola lʼUnivers. Volem que siguin un símbol de lʼescola, per això és molt
important la participació activa de tots els infants des del inici del procés.

Es proposa que siguin els infants qui amb la seva imaginació descriguin les
característiques de cada personatge i, a partir dʼaquesta descripció, es treballi
lʼesbós en dibuix del gegantó/ona i dels capgrossos.

Per acotar una mica, es proposa iniciar aquest treball a partir dʼuna idea inicial
per cada personatge a desenvolupar:

• El gegantó o gengantona sʼanomenarà Univers. Els infants decidiran si
es tracta dʼun home o una dona, si té els cabells rossos o negres, si va
vestit de color blau o de color groc, si té la galtes grosses o el nas de
patata, etc.

• Els capgrossos:

o  Un dels capgrossos serà un personatge de conte tradicional, a
decidir per consens entre tots els infants de lʼescola.

o  Lʼaltre capgròs tindrà una caràcter lúdic-reivindicatiu. Sʼanomenarà
“Superensenyament”. Es tracta dʼun personatge imaginari (o no!)
que encara no sabem si és home o dona, nen o nena, però el que sí
que sabem és que tracta dʼun súper heroi o una súper heroïna amb
súper poders que té com a missió protegir lʼescola pública de qualitat.

Per treballar lʼesbós dels personatges es farà en una primera sessió el 23 de
febrer. Tindrà lloc en horari escolar per fomentar la participació tant dels nens i
nenes com també de lʼequip docent.

Les sessions de taller es faran els dilluns i els divendres entre el 3 de desembre
i el 25 de gener. El dilluns 28 de gener es farà una segona sessió conjunta i
oberta a totes les famílies, en horari extraescolar, per veure el resultat final del
taller i posar els vestits als gegants.
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Presentació dels personatges a lʼescola i al barri

El 28 de gener acabarem els 3 personatges.

Es celebrarà una festa a lʼescola, oberta a les famílies, el dia 1 de febrer per
fer la presentació a tota la comunitat educativa per veure el resultat final.

Els 3 personatges sortiran a la rua del carnaval del barri acompanyats de
totes les famílies i lʼequip de mestres, tots disfressats.

Proposta de carnaval

Des de lʼAFA es proposa una disfressa amb caràcter festiu-reivindicatiu: “La
colla Castellera de Construïm lʼUnivers”.

La disfressa consistirà en anar vestits de colla castellera:

• Samarreta amb imatge “construïm lʼUnivers” i pantalons negres.

• Faixa i mocador grocs.

Es farà la proposta a totes les famílies perquè puguin preparar la disfressa a
partir dʼun dibuix.


