
Tres caixes plenes d’art: 

Tàpies, les textures i els materials de l’entorn. 

Miró, els símbols i els colors. 

Picasso, els sentiments i les emocions. 
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On trobem recursos materials: 
Segons va explicar el Claudi Alsina, al simposi INNED1, hi ha molts/moltes mestres 

que són MATERIALAIRES I RECURSAIRES.  Em va agradar molt aquesta definició, 

m’hi trobo bé i em defineix, malgrat no les trobem al diccionari. 

Amb això vull explicar la necessitat de veure l’entorn i els materials com de més 

endins, com diu en Tàpies;  si ens fixem en tot el que ens envolta, qualsevol cosa ens 

pot provocar la sensació de què ens aniria bé per treballar mates o això altra per a 

treballar llengua,... però perquè passi això sempre hem de tenir el “xip” posat, i d’això 

en sabem molt els mestres i les mestres. 

Materials i recursos comprats que ens poden anar molt bé per a treballar en Tàpies en 

podem trobar a diferents llocs: 

LA BOLSERA, S.A. En aquestes botigues trobem des de papers de moltes i diverses 

textures, colors i materials a bosses, capses, cintes, adhesius, etc que ens podem 

anar molt bé. 

SERVEI ESTACIÓ: Aquí també tenen un gran assortiment d’escumes, plàstics, robes, 

cordes i cordills, capses, plàstics,etc 

Als BAZARS XINESOS, BOTIGUES DE TOT I MÉS, ETC també es poden trobar 

algunes cosetes. 

Els grans assortidors i a més a més  de franc són els contactes que puguem tenir pel 

barri.  Són les BOTIGUES DE CORTINES, que ens poden proporcionar cada 

temporada els catàlegs i mostraris, que d’altra manera els llencen, les BOTIGUES DE 

BRICOLATGE, les BOTIGUES DE PAPERS PINTATS, que també tenen mostraris i 

catàlegs de diferents tipus de papers de paret, amb diferents textures, suros, plàstics, 

moquetes, mostraris de colors de pintures,... Si a més coneixem TAPISSERS, 

FUSTERS, que ens puguin proporcionar robes, fustes, serradures,... millor. 

Però sobre tot i el que esdevé necessari és tenir la capacitat d’adonar-se dels 

recursos que ens ofereix el nostre espai més proper i que sovint passem per alt (suros 

blancs d’electrodomèstics o material que portin a l’escola, escumes i xarxes que porta 

el mobiliari nou a l’escola, taps de suro, sorra, pedres,... del pati, cartons diferents, 

papers de regal o plàstics que embolcallen algun material o objecte comprat, safates 

de porespan,etc). Moltes són les coses susceptibles de tenir textura, de ser 
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reutilitzades  i d’obtenir un sentit plàstic, només cal fixar-se.  Un cop ens acostumem, 

fins i tot quan viatges, estàs de vacances o a casa entres en la dinàmica de guardar 

coses que pot ser poden servir per a treballar algun aspecte. 

Segons el Claudi Alsina, MATERIALAIRE i RECURSAIRE són aquells/es que sempre 

tenen ple el lloc de treball a casa i a l’escola i que sempre van carregats.  Això és molt 

important: anar carregat de materials i recursos però també d’idees i il·lusions per a 

aprofitar-los. 


