
Activitats a programar 
 
El taller està format per dues sessions que es programaran en cap 
de setmana, per exemple dissabte a la tarda i diumenge al matí: 
 
1. Construcció i decoració dels estels. Als locals de l’entitat. 

Durada , aproximada, tres hores. 
 

2. Enlairament. A l’aire lliure. Durada, aproximada, dues hores 
més desplaçaments. 

 
Per raons meteorològiques no és recomanable programar el taller 
els mesos de desembre, gener, i febrer. 
 
 
Per la bona organització i funcionament del taller, caldrà: 
 
 Confirmar les dates amb dos mesos d’antelació. 
 
 Realitzar una reunió preparatòria, per verificar locals, 

materials que aporta l’entitat, etc., amb un mes d’antelació. 
 
 Confirmar el nombre d’estels que es construiran (grups) una 

setmana abans, per quantificar el material. 
 
 
Els interessats hauran de formalitzar la inscripció abans del 
començament de la primera sessió. 

 
 

Per contactar: Juli Palau – jpalau@bcn.cat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



El monitor és un afeccionat als estels de tota la vida. Ofereix aquest 
taller per fomentar aquesta activitat, tant entranyable i bonica, entre els 
nens. L’avalen més de trenta anys d’experiència en la construcció d’estels, 
més de vint en la realització de tallers com aquest en diverses entitats, 
destacant, per la continuïtat, les quinze edicions en el Col·legi Mare del 
Diví Pastor d’Igualada.  
 

 

Un estel és un aparell fet amb un tros de paper o tela; una carcassa de 

canyes o de llistons li dóna rigidesa. Va lligat amb un cordill llarg i es deixa 

anar perquè s’enlairi per l’impuls del vent. En un extrem s’hi col·loca una 

cua feta de draps per tal d’estabilitzar-lo. 

 

El taller és una activitat adreçada a nens de vuit, nou, deu anys, 

aproximadament. L’objectiu és que siguin els nens qui construeixin l’estel. 

Cada nen haurà d’anar acompanyat d’algun adult que se’n faci responsable i 

l’ajudi en les operacions més complicades.  

 

Es formarà un grup amb cada nen i l’adult que l’acompanya. Cada grup 

construirà, decorarà, i enlairarà un estel. Al finalitzar el taller, se’l 

podran emportar a casa. Si es desitja, es podran ajuntar grups, per 

exemple germans i pares junts.  

 

És una activitat col·lectiva que fomenta el desenvolupament d’habilitats 

de coordinació i manipulació de diversos materials i tècniques (en la 

construcció), d’expressió artística (en la decoració), el resultat de les 

quals te una finalitat pràctica (en l’enlairada).  

 

Prometo que si fa vent, l’enlairada està assegurada. I prometo, també, que 

els nens es senten molt il·lusionats quan veuen que l’estel que han 

construït vola molt alt. I si no fa vent..., aprenen a tenir paciència.   

 

En tot moment, el monitor hi serà present i donarà les indicacions 

necessàries per la realització del taller. 

Construcció 

 

 
 

 

L’entitat haurà de 

facilitar locals, taules, 

etc. Els participants 

alguns materials 

domèstics: llapis, 

retolador, tisores, etc. El 

monitor portarà la resta: 

plantilles dels estels, 

cordill, paper especial, 

llistons, tela, etc. 

Decoració 

 

 

 

 

 

 

 

La decoració es farà amb 

pintures d’aigua. Cada 

grup podrà fer el disseny 

que més li agradi. 

Enlairament 

 

 

 

 

L’entitat decidirà en quin 

lloc es fa l’enlairada i 

amb quin mitjà de 

transport s’hi arriba. Es 

necessita un lloc espaiós i 

sense entrebancs: una 

platja, un prat, una 

serralada, etc. 

 


