LABORATORIS DE LECTURA: EXPERIMENTEM AMB L’ART D’HERVÉ TULLET

Laboratoris de lectura
Experimentem amb l’art d’Hervé Tullet
Descripció general:
Endinsar-nos i experimentar en el món de l’art, a través dels àlbums il·lustrats.
Objectius:
- Endinsar-nos i experimentar amb el món d’Hervé Tullet.
- Donar a conèixer les obres, la vida i la tècnica d’Hervé Tullet.
- Convidar als infants a convertir-se en creadors/ autors.

Públic:
- Famílies amb infants de 4 a 9 anys.
Places:
- 15 famílies.
Material:
-

Paper d’embalatge blanc

-

Pintura de color groc, blau i vermell

-

Pinzells

-

Pots de vidre o plàstic

-

Llapis de colors

-

Cartolines de colors

-

Estisores

-

3 instruments musicals

-

Megàfon (opcional)
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Bibliografia bàsica
Espai 1:
-

Tullet, Hervé. La Cocina de dibujos. Phaidon, 2011.

Espai 2:
-

Tullet, Hervé. Juego de la escultura. Phaidon, 2012.

Espai 3:
-

Tullet, Hervé. Juego de azar. Kókinos, 2008.
Tullet, Hervé. Juego de colores. Kókinos, 2007.
Tullet, Hervé. Juego de componer arte. Phaidon, 2011.
Tullet, Hervé. Juego de construcción. Kókinos, 2008.
Tullet, Hervé. Juego de dedos. Kókinos, 2007.
Tullet, Hervé. Juego de espejos. Kókinos, 2008.
Tullet, Hervé. Juego de formas. Kókinos, 2008.
Tullet, Hervé. Juego de las diferencias. Phaidon, 2011.
Tullet, Hervé. Juego de los gusidedos. Phaidon, 2011.
Tullet, Hervé. Juego de sombras. Phaidon, 2013.
Tullet, Hervé. Juego del circo. Kókinos, 2008.
Tullet, Hervé. Juego en la oscuridad. Phaidon, 2012.

Espai 4:
-

Tullet, Hervé. Un Juego : [un juego de memoria y de imaginación]. Kókinos, 2016.

Espai 5:
-

Tullet, Hervé. The ball game. Phaidon, 2014.

Espai 6:
-

Tullet, Hervé. Colors. Cruïlla, 2014.
Tullet, Hervé. Un Joc. Cruïlla, 2016.
Tullet, Hervé. Un llibre. Cruïlla, 2010.
Tullet, Hervé. ¡Oh! : un llibre que parla. Cruïlla, 2017.

Mural:
-

Tullet, Hervé. Diviértete : talleres de arte con Hervé Tullet. Phaidon, 2015.
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Desenvolupament detallat de la sessió:
Acreditació, acollida i presentació
El dia de l’activitat, les famílies inscrites han d’adreçar-se al taulell de l’àrea infantil. Allà, el personal
de la biblioteca lliurarà als infants la seva acreditació com a participants a mesura que vagin arribant.
Quan sigui l’hora, la persona que condueixi el laboratori presentarà la sessió en un racó de l’àrea
infantil.
Feta l’acollida, arriba el moment de presentar el laboratori. El primer que podem preguntar-los és si
saben què és un laboratori, què s’hi fa... i a continuació explicar-los breument què és un laboratori
de lectura. Després els hi expliquem que hem rebut una carta a la biblioteca, d’un autor francès de
llibres infantils molt conegut, que ens demana ajuda. (Vegeu la carta a Plantilles / Altres materials).
Quan ja sabem què hem d’investigar, cada infant agafarà la mà de l’adult que l’acompanya i, seguint
el conductor/a, tots avançaran en silenci seguint els punts de color blau, vermell i groc que hi haurà
per la biblioteca fins arribar a la porta de l’espai d’investigació, que haurem col·locat per seguir el
camí abans de començar el laboratori.
La descoberta
A la sala hi haurà sis espais d’experimentació. Cadascun damunt d’una catifa d’un color diferent.
En cada espai, hi haurà les instruccions per poder experimentar amb l’obra d’Hervé Tullet (Vegeu
les instruccions a Plantilles / Altres materials), els llibres que ens serviran per fer lectura compartida
(Vegeu bibliografia) i el material necessari per desenvolupar l’experimentació (Vegeu material
necessari). Hi haurà dues o tres famílies en cada espai segons l’aforament o el nombre d’inscrits.
Cada 10/15 minuts les famílies canviaran d’espai fins que hagin experimentat amb tots els espais.
En la segona part del laboratori, farem el gran mural entre tots per poder inspirar a Hervé Tullet, en
el seu pròxim llibre.
Convidarem els infants a distribuir-se al voltant del paper d’embalar blanc que hi haurà estirat al
terra. Es repartiran pots de vidre amb pintura de color vermell, groc i blau amb un pinzell a cada
infant. El conductor/a de l’activitat anirà donant instruccions. Cada color anirà associat amb un
instrument musical (per exemple: pal de pluja, campanetes, peülles). Els instruments aniran sonant
i cada infant haurà de fer punts, cercles, espirals... quan toqui l’instrument que va associat amb el
seu color. Les instruccions aniran variant, després podem fer canviar l’infant de posició, tirar el
pinzell sobre el mural, etc. Quan ja tenim el mural bastant ple, es demana que facin tiges i pètals,
per convertir el mural, en un camp de flors. (Activitat basada en el llibre: Diviértete: talleres de arte
con Hervé Tullet).
Avaluació i comiat
Mentre que els adults omplen el model d’avaluació dels laboratoris, parlem amb els infants, per
conèixer la seva opinió, i els recordem que poden agafar els llibres del laboratori en préstec.
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Plantilles i d’altres materials

Carta:
Hola bibliotecàries,
Sóc en Hervé Tullet, un autor i il·lustrador francès de llibres per a nens i nenes. També m’agrada
viatjar per tot el món i fer tallers que ens ajudin a tots a fer créixer la imaginació i la creativitat.
Si coneixeu algun dels meus llibres, que ja sé que en aquesta biblioteca en teniu molts, sabreu que
m’agrada molt jugar amb les formes geomètriques, sobretot amb les rodones, i amb els colors.
M’agraden molt els colors!
Ara, però, tinc un problema molt greu, m’he quedat sense creativitat! Hauria de fer un llibre nou i no
sé què dibuixar!!! No em surt res de res! Porto molts dies davant d’un full en blanc i no em ve la
inspiració de cap de les maneres! I això, és un problema molt gros.
He sentit a dir, que a la Biblioteca ...., hi ha un laboratori on, de tant en tant, s’hi investiguen coses
relacionades amb els llibres, és veritat? I que, justament aquesta tarda, ...., un grup d’aquests
experts en contes es reuniria per fer una d’aquestes investigacions... si? Doncs si és així estic de
sort, i he fet bé d’escriure-us aquesta carta!
Necessito que em feu un favor! Experimenteu amb els diferents elements que utilitzo en els meus
llibres, feu un gran mural amb totes aquestes formes i colors, i així em podreu ajudar a inspirar-me
per al meu proper conte.
Firmat Hervé Tullet
PD: Gràcies per endavant! I per començar seguiu els punts!

Instruccions:
1- Escull un menú i un plat i comença a cuinar!
2- El joc de l’escultura. Converteix aquest llibre en una escultura. Afegeix trossos de cartolina,
paper o rotlles de paper higiènic que hagis pintat primer.
3- Experimenta amb la col·lecció “jocs”. Llegeix les instruccions que hi ha a la contraportada
dels llibres.
4- Associa les cartes entre elles per fer un camí. Cada jugador, en el seu torn, agafa una carta
de la pila i la posa cap per amunt, l’ha de posar a continuació del camí, sinó pot perquè no
encaixen se li passa el torn.
5- El joc de la pilota. Per jugar a aquest joc, només has de fer una boleta amb un tros de paper
o plastilina i començar a practicar. Encistella, marca i fes el màxim de punts.
6- Llibres interactius. Escull un llibre i interactua amb ell tal com et demana l’autor.
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Imatges de la sessió
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