
Proposta d’activitats
del Museu Molí Paperer de Capellades
CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

08786 Capellades (Barcelona) - tel. / fax  93 801 28 50 - e-mail:
museu@mmp-capellades.net - http://www.mmp-capellades.net

Objectius:

Conèixer la forma antiga d’elaboració del paper.
Utilitzar recursos online per a treballar temàtiques relacionades amb el món paperer actual.
Saber quines qualitats podem observar del paper.
Entendre les implicacions mediambientals que comporta el consum del paper.

Continguts:

El procés de fabricació del paper.
Observació atenta de vídeos documentals.
Reciclatge i reutilització del paper.
Elaboració de paper artesanal.

Competències:

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència social i ciutadana.

Bon dia amics!
Com que sé que vindreu a visitar el meu molí, us proposo
que us endinseu en el món paperer i us convertiu en experts!
Ho voleu intentar?
Vinga doncs! Endavant!
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Sabies que...

Per començar ens podríem plantejar algunes preguntes sobre el paper... veuràs que hi ha moltes
coses noves que no havies pensat abans!

Sabies que...

El paper el van inventar els xinesos? I que en van guardar el secret de la seva fabricació durant
sis-cents anys?
Ara es fan de fusta? I abans es feien de draps de roba vella?

Ara pensa...

T’has adonat que estem rodejats de paper? En fem servir per escriure i dibuixar, però també en fem
postals, llibres, diaris, cartells, paper de cuina, paper higiènic, bitllets d’euros, capses de cartró,
sobres per a les infusions, �guretes de paper doblegat, fotogra�es,...

Hola amics!
Sóc el guia que us acompanyarà en la vostra
visita al museu. Però abans de venir a
veure’m a Capellades, podríeu fer una mica
d’investigadors...
¿què us sembla?

Se us acut res més?
Segur que sí! Feu una llista ben llarga
entre tota la classe!
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FEM FIGURETES DE PAPER MACHÉ A CLASSE!!

Visca! Ara ja podem posar-nos a treballar amb les mans! Vols fer alguna �gureta de paper? Anima’t!
Ja veuràs què divertit és començar a treballar-hi!

Com es fa el paper maché?

Hem de trencar paper de diari en trossets petits.
Els deixem en remull amb aigua calenta tota una nit.
Barregem 4 vasos d’aigua amb una cullerada sopera de cola i ho remenem.
Escorrem el paper mullat del dia abans i en fem boles.
Tirem la pasta de la cola per sobre les boles que hem fet i ho amassem tot plegat.

Obtindrem una pasta suau amb què podrem fer �gures de tota mena... per exemple ninots, titelles
de dit o de �ls, decoracions de Nadal... i �ns i tot capgrossos per les festes de l’escola!!!

ARA BUSCA A INTERNET I PRACTICA PER A LA VISITA!!!

Visca! Ara ja podeu posar-vos a treballar amb les mans! Vols fer alguna �gureta de paper? Animeu-
vos a provar-ho perquè haureu d’agafar pràctica per quan vingueu a veure’m!

Visita aquesta pàgina web i mira com es fa un vaixell de paper. Pots imprimir les instruccions i després
seguir les passes que hi diu. Si vols �ns i tot pots veure un vídeo que t’ho ensenya!

Passos per a fer un vaixell de paper:
http://www.caxigalines.net/manualidades/papiro�exia/barcopapel/
http://ccoblog.wordpress.com/2007/01/22/barco-de-papel/

Vídeo sobre com fer un vaixell de paper:
http://www.youtube.com/watch?v=sEgYfTXWjMI&eurl=http://papiro�exia.chiquipedia.com/-barco-
papel.html

Cal que practiqueu perquè quan vingueu
us proposaré un repte important ...
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