
 



Pròleg. 

Volem agrair aquest treball a les talleristes Laia i Marina, ja que sense vosaltres aquest 

treball no hagués estat tot un èxit. 

Agraïm a l'escola, ampa i ecoataula per confiar en aquest projecte i deixar-nos fer amb tota la 

llibertat. 

Però sobretot agraïm als nens/es que han participat activament en el projecte i que han posat 

tota la seva energía positiva en la nostra galeria d'arts. 

Moltes gràcies a tots/es. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Els nens/es de primer vam pintar 

uns ninots i bombeta, i també vam 

pintar una catifa i puntets blaus” 

(Enrique, Ezequiel i Marta 

Barreiro, 1è). 

“Hem pintat un dibuix de dos nens i signes, hem pintat un mural que ho 

penjarán en el menjador”(Ghaya, 1è). 

“Els de primer vam pintar  amb la Marina, utilitzant colors blau, groc, rosa, taronja i vermell”(Emma Soto i 

Claudia Calzada, 1è). 

Els alumnes de p4, p5 i 1è han versionat el graffiti de l’autor Keith Haring afegint inocència, il·lusió i molta 

creativitat. La nostra obra es titula “La Societat”. 



 

 

 

 
 

 

  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

“Aquesta activitat ens ha agradat super, hiper, 

mega. Era molt xula. Nosaltres em pintat les 

coses per decorar el menjador, no ens digueu ni 

gràcies, perquè ha estat fantàstic!” (Martina i 

Junia, 2n). 

L'any 2008 New Orleans va sofrir les conseqüències de Katrina, i Bansky ho va voler expressar amb la noia amb 

paraigües. Els nens/es de segon per la seva banda han traslladat un dels principals treballs amb "La noia que rebia 

amor", una obra on es plasma el treball de les emocions que fan a l'aula. 

“Aquest dibuix ens ha encantat la senyora amb 

globus. Ha estat genial conèixer aquestes noies 

la Laia i la Marina, eren molt simpàtiques i 

l’únic que volien és ensenyar-nos el que fèiem. 

Ha estat genial, bueno fantàstic!”. (Martina i 

Junia,2n) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

“El grup de tercer vam fer un treball, 

vam pintar un arbre i unes formes. El 

primer que vam pintar va ser l’abre 

utilitzant la imaginació. Les flores les 

pintàvem de colors vius, i l’arbre de tots 

els colors, i, després vam pintar línies. 

Les flors tenien punts de colors., i per 

últim les dues noies, Laia i Marina 

van acabar de pintar el mural”.(Rocio, 

Núria, Mariona, 3r).  

El grup de tercer han treballat l'arbre dels cors, d'una manera més simbòlica i més vital, reflectint "L'arbre de la vida", 

ple de colors, natura, sentiments i sobretot ple d'energia. 

“El grup de tercer hem fet amb unes noies un mural on ens van explicar que fer. També hem fet grups i uns van pintar 

l’arbre i altres flors” (Martina, 3è-A).  



 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               

  

El divendres 26, en el menjador, vam 

anar a pintar un dibuix de fruita, a 

mi i al meu grup li va tocar pintar 

dues maduixes. Ho havíem de fer per 

decorar el menjador, i jo m'ho vaig 

passar molt bé. (Aleix Jordà, 4rt-C). 

El grup de 4rt ha estat l'encarregat de posar el punt tropical a la nostra decoració. Tenint de base el famós grafiti 

situan en el barri de Camden, els nostres alumnes han posat la seva imaginació en l'obra de "Les fruites tropicals". 

“Al menjador, dia 26, vaig 

pintar una fruita que eren dues 

maduixes. Jo vaig pintar un tros 

de color verd, i vaig ajudar una 

mica en un tros de maduixa. 

Servirà per penjar-la al 

menjador, així quedarà més 

bonica i ho haurem pintat els 

nens i nenes de 4rt". (Alida Pi 

4rt-b) 

“El dia 26 vaig pintar una síndria, la 

part que vaig pintar va ser la de dins de 

la síndria. Vaig ajudar a pintar la pell. 

Servirà per posar-ho al 

menjador perquè quedi més bonic. 

Aquesta activitat em va agradar molt”. 

(Xana 4rt- A).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

“Dijous passat la classe de sisè 

vam pintar una meitat de lleó. 

Vam agafar pinzells i vam 

començar a pintar la meitat 

del lleó, quan el pinzell 

s'embrutava  teníem que posar 

en un got d'aigua i després per 

eixugar-ho utilitzàvem la 

samarreta de la noia del taller 

(Marc Urriós 6è-A) 

“El 31 de gener vam fer una activitat molt divertida que consisteix amb la 

meitat d’un dibuix molt gran pintar-ho com si fos amb grafiti. Ens van ajudar 

unes instructores que es deien Laia i Marina. Van ser molt bones i amables amb 

nosaltres. Al final ens va quedar molt xulo entre 5è i 6è. (Laura Hijazo 6è-A) 

Els alumnes de 5è i 6è han fet la seva pròpia versío del lleó mitjançant un treball cooperatiu, bona música i un 

ambient relaxat. La seva obra s'anomena "Lleó de colors". 



 

 

 

“La creativita t és inventar, experimentar, créixer, arriscar, 

trencar les regles, equivocar-se i divertir-se “(Mary Lou 

Cook).

 


