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Introducció

 Us presentem un breu resum de la metodologia de 
treball per portar a terme el procés de creació d’una
arpillera.  

 ÉS IMPORTANT I RECOMANABLE començar amb
activitats de sensibilització i motivació, 
necessàries per poder expressar el món interior i 
acompanyar les emocions que van sorgint i els
processos d’aprenentage individuals i grupals.

 Es pot plantejar també com a projecte interdisciplinari a 
partir de les competències bàsiques.

 Aquesta metodologia és flexible,  es pot treballar a les 
aules de les escoles de primària i secundària i  als espais
comunitaris no formals i altres col.lectius.
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Com treballem?

 Podem rebre una formació com a 

formadors i facilitadors del projecte per 

tal de familiaritzar-nos amb les tècniques i 

dinàmiques que es treballen al llarg de tot 

el procés.

https://arpilleresescolapau.wordpress.com/a

uthor/arpilleresescolapau/

Projecte de Plegamans amb activitats programades 

després de la formació

http://www.se-vallesoccidental8.net/arpilleres-iii-1.html

https://arpilleresescolapau.wordpress.com/author/arpilleresescolapau/
http://www.se-vallesoccidental8.net/arpilleres-iii-1.html
http://www.se-vallesoccidental8.net/arpilleres-iii-1.html


“Amb una arpillera puc 
dir tantes o més coses 
que amb un llapis”

Estudiant 11 anys



ACTIVITATS I PROCÉS 

1. Activitats de sensibilització

2. Activitats de motivació

3. Activitats curriculars creatives
d’aprenentatge COSIM ASSIGNATURES

4. Procés de creació de l’arpillera

5. Projecció Social 
EXPOSICIONS A LA COMUNITAT



ACTIVITATS

1. Activitats de 

Sensibilització

2. Activitats 

de Motivació

Cosim 

Assignatures

3. ACTIVITATS  CREATIVES

CURRICULARS

D’APRENENTATGE



EXEMPLES
ACTIVITATS

1, ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

•Jo missatge

•Jocs i dinàmiques de pau

• Qui sóc jo?

2.  ACTIVITATS DE 
MOTIVACIÓ

• Cosim Titelles
Violeta Parra

• Som periodistes 

3. ACTIVITATS 
CURRICULARS

CREATIVES

• Autobiografia

•Frase Setmanal

Projecte de Plegamans amb activitats programades 

després de la formació

http://www.se-vallesoccidental8.net/arpilleres-iii-1.html

http://www.se-vallesoccidental8.net/arpilleres-iii-1.html
http://www.se-vallesoccidental8.net/arpilleres-iii-1.html


Des de quina perspectiva 

TREBALLEM?

 Des de la mirada de la cultura i pedagogia 

de la pau

 Des de la pedagogia sistèmica

 Des de la comunicació no violenta

 Des de l´enfocament socio-afectiu 

 Des d’una mirada  socio-crítica

 Des de la pedagogia de la pau

 Des dels llenguatges artístics
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Des d´una mirada



1. Comencem per les

Activitats de Sensibilització

Aquestes activitats ajuden als nois i noies a escalfar motors, 

a desmaquinitzar-se , és  a dir, prendre consciència del que sento tant 

a nivell corporal com emocional.

Sovint, tenim l’automàtic posat i no ens adonem de les coses  que sentim. 

Aquestes activitats ens ajudaran a obrir més els ulls i les orelles per

SENTIR-NOS. 

Altres escoles ja ho han fet... Podem mirar el vídeo a l’aula.

https://www.youtube.com/watch?v=I7Y-qs6l8bU

Són tècniques senzilles que són de fàcil aplicació una vegada el mestre 

o formador l’has ha practicat alguna vegada.

Ballar, respirar, moure’s, crear clima a l’aula, riure... Seran experiències 

importants per després decidir què vull explicar i com aprendrem a gestionar 

les emocions i els aprenentatges que aniran sorgint.

Els mestres no som  terapeutes, però sí podem acompanyar les emocions i 

transformar-les. 

https://www.youtube.com/watch?v=I7Y-qs6l8bU


Creant

VINCLE PEDAGÒGIC
El víncle es va creant poc a poc. La confiança va creixent en la 
mesura que avança el procés d´ escolta, de sentir-se escoltat i 
acceptat.

És una forma d´unir-se,no des de la dependència d'un lligam, 
sinó com un lligar-se des del compromís i la voluntat, de la 
disponibilitat de venir, d´estar, de treballar´, d escoltar.

És com teixir una xarxa. Es va gestant com un ordit formant un teixit de 
búsqueda de sentit en aquest espai de l'ara i del moment.

L´ actitud del escoltador és molt important per l´ acompanyant Mantenir
aquesta disponibilitat no és fàcil, i a vegades no s´ està disponible com
un voldria.

El  temps de la creació del víncle poden ser diferents segons lapersona i 
procès i no sempre es logra crear-lo.  

Com adonar-se´n de quan hi ha vincle?



-Donar i  Rebre               -Aprendre a SENTIR           -Aprendre amb SENTIT

ESCOLTAR EL COR



Activitats de Sensibilització

http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di023c.pdf

Jo missatge

http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di023c.pdf


Activitats de Sensibilització
Qui sóc jo?

Què no  m’agrada                  Dibuix d’un mateix                      Què  m’agrada



Temps per pensar
Temps per sentir i sentir-se
Temps per macerar, madurar
Temps per processar
Temps per escoltar

PROCÉS – Estratègia de l’indirecte

El temps com matèria 
primera

•El Temps com aliat per donar 
sentit a la pròpia història,  a la 
història de l´altre, que poc a poc 
es va teixint com una història 
col.lectiva que et permet veure-la 
diferent i  explicar-la cada vegada  
de forma diferente. 

Temps per producir

•Històrias de vida que són també 
treball sobre el temps mateix. Va 
generant una maduresa dintre teu 
i de l'altre.

Temps per  llegir-se

•Reacció  d'alguna cosa i d´algú 
davant del que produeix  i veu.

•Ressonància col.lectiva del que es 
rep dels altres.

Respirem el temps des del present



2. Seguim amb 

Activitats de Motivació
Aquestes activitats ajuden als nois i noies a comprendre realitats i cultures 

diferents.

Aprofundir els orígens de les arpilleres ens ajuda a saber com altres pobles del 

món han  expressat la seva història a través de teles i fils i han transformat 

conflictes a través de l’art.

Potser nosaltres podem apropar-nos als nostres propis conflictes personals, 

socials i polítics a partir de l’expressió artística.

Comencem fent titelles i personatges que ens motivin a  crear noves històries 

i narratives.  Organitzem una comissió Som periodistes per fer fotos i 

entrevistes de tot el que viurem en aquest projecte i després farem un vídeo.

Busquem informació de la Violeta Parra i fem un taller per conèixer la seva 

biografia i la seva obra artística.

Potser en el nostre entorn cultural també hi trobem artistes que fan servir altres 

tècniques artístiques que aporten el seu art per transformar emocions i 

resolució de conflictes. 

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/recull-fotografic/

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/antecedents/

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/recull-fotografic/
http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/antecedents/


2. Activitats de Motivació

FEM TITELLES AMB MITJONS



2. Activitats de Motivació

Els nois i noies enregistren les activitats i les entrevistes per poder 

editar  el vídeo més endavant.

Una Comissió de Periodistes porten càmares per fer fotos a l’aula.

Es preparen les entrevistes i les preguntes a la classe de llengua 

catalana.

SOM PERIODISTES



3. Activitats Creatives Curriculars d'aprenentatge

Aquestes activitats  ens permeten assolir competències bàsiques mentre ens 

divertim i ens ho passem bé aprenent.

Amb la Frase Setmanal i a partir d’autors treballo el pensament crític i aprenc 

a expressar les meves opinions amb arguments. Després ho comparteixo amb 

els altres. Cada setmana un company de la classe és el responsable de fer-

nos pensar.

L’autobiografia treballa com a procés durant l’any i amb els diferents temps 

verbals em permetrà visibilitzar-me  dins la línia del temps en relació en un 

context i un espai concret.

Dibuixar-me i escriure sobre mi m’endinsa a connectar amb un aprenentatge 

significatiu que després voldré cosir i des-cosir si és necessari.



3. Activitats Creatives Curriculars d’aprenentatge

AUTOBIOGRAFIA

Treball lingüistic per jugar amb els temps verbals des de l’autobiografia 

com a tipologia textual i producció pròpia. Un treball que dura tot l’any.

PRESENT PASSAT

FUTUR

Corregim entre 

iguals



3. Activitats Creatives Curriculars d’aprenentatge

FRASE SETMANAL

Els nois i noies busquen frases per poder obrir debat a 

l’aula i fer pensar. Cada dilluns comencem amb una 

intervenció oral i després escrita per expressar el que 

pensem i sentim sobre la frase que ens ha portat el 

company-a.

“És emocionant i motivant. 

I aprenem molt!!!”



ACTIVITATS

4. Procés i 
Creació 

Arpillera

(INDIVIDUAL 
I/O 

COL.LECTIVA)

5.Projecció Social
EXPOSICIÓ 
ARPILLERES



“He après a tenir paciència. Costa molt posar fil a l’agulla.”

4. Procés de Creació Arpillera



4.Procés de Creació d’una arpillera

Des del  primer moment  les  decisions les pren l’alumne.

El facilitador-a  acompanya, escolta, fa preguntes perquè l’altre pugui escoltar-

se.

Les robes i teles que volíem llençar, ara tindran un sentit en la nostra obra.

Primer,un esboç que m’ajudarà a situar-me.

Esboç que puc anar canviant si ho necessito. 

Cosiré primer el marc de l’arpillera per tal que no es desfaci i em situï dintre 

d’un espai concret de treball. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKJ86VeDIEw

Tot és possible, cada persona decideix què vol dir i què vol callar.

L’aula es converteix en una sinergia de  treball individual concentrat i 

comunitari alhora. Música de fons ajuda a mantenir un clima. Agulles que 

demanen ser ajudades per altres companys que deixen el seu fil per enfilar 

altres històries textils que es van ordint entre tots i totes.

El mestre és un  facilitador i respira la calma de l’acompanyar a les persones 

que des d’una altra mirada, els reconeix, i també es reconeix a sí mateix. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcbfSU6wE8o

https://www.youtube.com/watch?v=nKJ86VeDIEw
https://www.youtube.com/watch?v=tcbfSU6wE8o


“Menos es más”

“Less is more”

“Menys és més”





Algunes pautes metodològiques 1

Consignes clares i sencilles.

Acompanyament de cada persona amb la seva història personal. A 
vegades no ho poden explicar, pero sí coser.

L´error, l´equivocació com a potencialitat de millora i canvi, 
aprenentatge des de el conflicto i la dificultat. L' OBSTACLE ES 
CONVERTEIXEN UNA OPORTUNITAT  individual i col.lectiva.

Potser algun dia no fan gran cosa, no cusen, no produeixen però
toquen  la roba, descusen, observen a altres companys, s´ indaguen 
per buscar una nova història i/o transformar la que tenien.

La nostra presència, la nostra mirada (la forma de mirarlos) fa possible
que avancin, els dóna confiança quan la nostra intervenció és discreta i els
deixa escollir el que volen fer.



Algunes pautes metodològiques 2

Materials de reciclatge, teles i robes  que ja no serveixen, moltes
les llencem …li tornem a donar sentit en les seves obres 
artístiques i en l´obra dels altres.

Un aspecte a considerar és l´ observació de com treballa amb el 
material, com cus i descus,  com evoluciona i  creix la seva pròpia
creació que és una OBRA artística. És important estar atento i 
escoltar el contingut -implícit o no- que va surgient durant el procés.

Escoltar el silenci, què diu i què no diu el que cus i el que 
descús, el que escriu i calla i/o omet perquè no pot posar 
paraules… del que passa i no passa…

Escoltar els nostres silencis, els propis. Silencio de l´ ego.  Afinar la 
nostra escolta.



Testimonis

“ Fent la meva arpillera he aprés a ser 

més pacient”

“ - No ho sé fer! No em surt!

- Vine, jo t’ajudo... Pots posar-li

un botó, què et sembla?”

“ No havia agafat mai una 

agulla.  

No confiava que hem sortís 

bé i   m’encanta el resultat”



Testimonis

“Aquest treball m’ha ajudat a entendre els altres. 

No tothom viu en un món amb drets i justícia” “No em pensava mai poder fer una cosa així. 

Jo pensava que no podria cosir mai i mira”

Es realitzen activitats inter-cicles



Hacer arpilleras es muy relajante.

Puedes sacar de ti mismo los nervios y el ruido. Sin 

prisa y con tranquilidad. Yo creo que te sientes como 

Violeta Parra. No es fàcil pero tampoco difícil.

Solo es cuestión de práctica y calma. Tienes un 

mundo entero para coser en tus manos, donde

puedes hacer servir toda tu imaginación. Solo tienes

que abrir tu cerebro y hacer una gran cosida.

Una equivocación puede significar volver a empezar

todo y que no puedes hacer nada mal porque te 

diviertes cosiendo pero te puedes cansar. 

Si tienes problemas tienes que pedir ayuda a alguien

y coser juntos. Coser es más divertido hacerlo en 

grupo. No seas tozudo y pide que alguien cosa 

contigo. También es más fácil recibiendo consejos y 

recomendaciones de alguien.

TESTIMONI  ESTUDIANT  12 ANYS.



5. Projecció Social

Compartir el treball realitzat a les aules dins i fora de l’escola és una 

experiència molt emocionant.

Tota la comunitat educativa pot visualitzar els treballs realitzats durant el curs i 

altres escoles poden visitar les exposicions i fer intercanvis amb els estudiants 

de les arpilleres acabades.

És una manera gràfica d’escoltar les inquietuds dels nens i joves que sovint no 

disposem de temps per  fer-ho.

A través de les arpilleres podem teixir –nos des de la cohesió social.

Tots hi cabem en aquest projecte: mares, avis, àvies, malalts, persones amb 

discapacitat i problemes amb salut mental, pares, mestres, metges... persones 

que volem mirar-nos cap endins i que desenvolupant la la CREATIVITAT i 

resolució de conflictes a partir de les històries i narratives personals i 

col.lectives podem  crear una nova manera de comunicar-nos i conviure des 

de la cohesió social des de la cultura de pau.



5. Projecció Social

Exposició a l’escola o al municipi per tal que la comunitat educativa

pugui gaudir de les arpileres dels nens i nenes.



5. Projecció Social

Escola Sant Pau- Sant Pol de Mar 

Any Escolar 2011-2012



Trobada d’alumnes de diferents 

escoles a Plegamans



I Fòrum d´apilleres de Catalunya

http://www.forumarpilleres.cat/que/que.html

http://www.forumarpilleres.cat/que/que.html



