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Història
L’ Origami o Papiroflèxia, tal i com se l’anomena en els
països de parla hispana, és un art que es basa en la
tècnica del plegat de paper per obtenir figures i formes
decoratives.
El terme Origami prové de les paraules japoneses "ori"
que
significa
plegat
i
"gami"
que
significa
paper.
És un art mil·lenari que va desenvolupar el Japó a partir de l’adopció de
la invenció xina del papirus, difonent-se més tard a la cultura àrab i
posteriorment
a
tota
Europa.
Tan és així, que el que coneixem com Papiroflèxia és l’equivalent al que
els anglesos anomenen Paperfolding i al que els alemanys denominen
Papierfalten, associant-se popularment a Espanya, amb la idea de fer
ocellets
de
paper.
Les figures de papiroflèxia poden ser utilitzades com a decoracions per
ambientar
festes
o
per
fer
originals
invitacions.
El plegat de paper és una ocupació apassionant per a totes les edats, ja
que permet desplegar figures de diferent grau de complexitat i obtenir
a partir d’un material tan simple i accessible com el paper, creacions
d’indubtable
valor
artístic.
Les seves aplicacions van des del simple entreteniment per a nens i
adults fins a la teràpia empleada en el tractament de persones amb
dificultats psicomotrius, com a mitjà per augmentar la seva destresa i
estimular la seva creativitat.

Font: http://www.innatia.com/s/c-papiroflexia-origami/a-que-es-el-origami.html

Bibliografia sobre treballs manuals
Llibres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creaciones con papel. Madrid : Altea, cop. 1974.
LOCALITZACIÓ: 372.5(082.1)Cre, 1-fol.
Dreyfuss, Corinne. Brico-natura amb els més petits. Barcelona :
Zendrera, 2002. LOCALITZACIÓ: 746 Dre-VR
Follet, Véronique. Manualitats amb canyes. Barcelona :
Zendrera, 2002. LOCALITZACIÓ: 746 Fol-VR
Martí, Mònica – Isabel Sanz. Ombres xineses i màscares.
Barcelona : Parramón, 2001. LOCALITZACIÓ: 745 Mar-VR
Roca, Núria. Pintura i escultura. Barcelona : Molino, 2003.
LOCALITZACIÓ: 75 Roc-VR
Rosamel, Godeleine de. Creant animals amb els més petits.
Barcelona : Zendrera, 2000. Localització: 745 Ros-BL1
Seix, Maryse. Papiroflèxia amb els més petits. Barcelona :
Zendrera, 2002. LOCALITZACIÓ: 745 Six-VR
Seix, Victòria. Capses. Barcelona : Molino, 2003.
LOCALITZACIÓ: 746 Sei-VR
Seix, Victòria. Globus. Barcelona : Molino, 2003.
LOCALITZACIÓ: 746 Sei-VR
Seix, Victòria. Pasta. Barcelona : Molino, 2003. LOCALITZACIÓ:
746 Sei-VR
Sirett, Dawn. Mi primer libro de pintar. Barcelona : Molino, 1994.
LOCALITZACIÓ: 75 Sir-GR
Theulet-Luzié, Bernadette. Creant figures de sal amb els més
petits. Barcelona : Zendrera, 2001. LOCALITZACIÓ: 745 TheVR
Theulet-Luzié, Bernadette. Creant màscares amb els més petits.
Barcelona : Zendrera, 2001. LOCALITZACIÓ: 745 The-VR
Theulet-Luzié, Bernadette. Manualitats amb plats de cartró.
Barcelona : Zendrera, 2001. LOCALITZACIÓ: 745 The-VR
Van de Wouwer. Creant instruments amb els més petits.
Barcelona : Zendrera, 2000. LOCALITZACIÓ: 745 Van-VR

•
•
•

Theulet-Luzié, Bernadette. Manualitats amb cilindres de cartró.
Barcelona : Zendrera, 2002. LOCALITZACIÓ: 745 The-VR
Theulet-Luzié, Bernadette. Reciclem! : creacions amb material
recuperat. Barcelona : Zendrera, 2003. LOCALITZACIÓ: 745
The-VD
Wilkes, Angela. Mi primer libro de fiestas. Barcelona : Molino,
cop. 1991. LOCALITZACIÓ: 793.2 Wil-GR

Recursos àudiovisuals:
•
•

Aprende experimentos con Pap (5 DVD). Localització: I608
APR, 1-5
Aprende manualidades con Pap (5 DVD). Localització: I793.9
APR, 1-5

Recursos web:
•
•
•
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•

Asociación Española de Papiroflexia
http://www.pajarita.org/index.php
Dibujos para pintar
http://www.dibujosparapintar.com/manualidades_papiroflexia.
html
Innatia http://www.innatia.com/s/c-papiroflexia-origami/ahacer-figuras-en-origami.html
Origami gallery http://dev.origami.com/diagram.cfm
Paper airplanes http://www.origamikids.com/avionesdepapel.htm

Balena
Passos a seguir:
Només neccessiteu un full totalment quadrat.

1-Doblegueu per la
meitat el paper
formant un triangle.

2-Quan ja teniu el
triangle, doblegueu
una de les puntes
cap dins.

3-Doblegueu les
dues puntes
superiors
cap baix.

4-Doblegueu les
puntes cap dalt per
simular les aletes
de la balena.

5-Ara, agafeu
l’extrem que està a la
punta i doblegueu-lo
pel centre cap dalt.

6- La punta que heu
doblegat abans es
retalla i doblegueu-lo
cap fora.

Gat
Passos a seguir:
Neccessiteu dos fulls totalment quadrats. Si el voleu fer més bonic,
han de ser dos fulls de diferent color.

1-Agafeu un quadrat i
doblegueu-lo per la
meitat, en diagonal, i
plegueu molt bé el
full.

2-Agafeu una punta i
doblegueu-la cap
dins, marcant bé el
plec.

3-Ara doblegueu el
plec que acabeu de
fer per la meitat, i
plegueu bé el full.

4-Feu els plecs per
verificar si el que heu
fet està bé. Si
aquesta és la forma
que veieu, aneu bé.

5-Ara desdoblegueulo, perquè el paper us
quedi com a la figura
2.

6-Amb els plecs que
ja heu fet, doneu
forma a la cua,
impulsant el paper
cap dins. Aixa tindreu
llest el cos.

7-Agafeu ara l’altre
quadrat i doblegueulo per la meitat, en
diagonal. Plegueu
molt bé el full.

8-Doblegueu per la 9- Ara només cal que
meitat, marqueu el
plegueu cap baix la
plec, obriu-lo, i
punta de dalt.
doblegueu les puntes
cap baix. No el
doblegueu seguint el
plec central.

10- Marqueu bé els 11- Ara gireu-lo, i
11- Decoreu-lo com
plecs. Si observeu bé veureu que el cap del vulgueu. Pinteu-li la
el paper veureu com gat ja està fet, amb
cara i les potetes.
el cap del gat va
les orelles i tot.
agafant forma.

Corbata
Passos a seguir:
Només neccessiteu un full totalment quadrat.

1-Plegueu el full per
la meitat per marcar
–ne el centre i dos
triangles.

2-Quan ja el teniu plegat,
3-Doblegueu els dos
doblegueu una de les
extrems cap dins formant
puntes cap dins tractant de un quadrat.
que quedi segons el dibuix.

4-Doblegueu de nou
l’extrem de cada
costat cap dins al
centre del rombe.

5-Feu el mateix procediment 6- Ja tenim la part ampla.
fins que us quedi la part
Ara doneu-li la volta.
ampla de la vostra corbata.

7-Ara doblegueu pel 8-Us sobren dues puntes
centre del rombe cap en cada costat. Plegueudalt.
les cap endarrera i ja
teniu el nus de la corbata.

9-Teniu la corbata llesta
només cal que la
pinteu.
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HORARI SERVEI PRÉSTEC I CONSULTA EN SALA
Hivern
 de dilluns a divendres de 10.00 h. a 12.45 h. i de 17.00 h.
a 20.15 h.
 dissabtes de 10.00 h. a 12.45 h. i de 17.00h a 18.45h.
Estiu
de dilluns a divendres de 10.00 h. a 12.45 h. i de 17.00 h.
a 19.45h.
 dissabtes de 10.00 h. a 12.45 h. (juliol i setembre)
(dissabtes agost tancat)


