
 

            CATÀLEG DE TALLERS 2021-22 

 

Aquest catàleg mostra tant sols una part dels tallers d’origami que VIDALFONT us 
podem oferir, ja que la quantitat i  variació de models es inesgotable i  tots els 
tallers sempre es poden adaptar tant a edats, nombre de participants com 

capacitats. 
 
Alguns tallers estan calculats per a un màxim de 15 participants i  inclouen sempre 
2 talleristes, material i  desplaçament dins la coma rca del Gironès (fora d’aquesta 
comarca i  hauria un augment de entre 15 o 30 euros depenent del l loc). A 
continuació us mostrem un recull de tallers classificats per sessions i  per edats. 

Tot i  que aquests son els preus que tenim establerts sempre podem pa rlar del 
cost final de qualsevol taller per tal d’ajustar-nos a les necessitats de tothom. 
 

TALLERS d’una sessió 

TALLERS INFANTILS I FAMILIARS (de 3 a 12 anys) Recomanem que els tallers infantils tinguin una 
durada màxima de 90 minuts. Recomanem molt especialment els tallers realitzats amb família.  

 
 

Dinosaures de paper (15 part. màxim) 

Taller on es poden realitzar diferents models simples de 
dinosaures carnívors, herbívors i voladors. Taller que acostuma a 
tenir molt d’èxit per les característiques dels animals (ja que els 
dinosaures acostumen a agradar a tothom).  

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.- 

 

 Nines o ninos de paper (15 part. màxim) 

Taller per a la confecció d’una nina o nino de 
paper amb tots els seus complements per que 
acabi essent una joguina totalment completa. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.- 
 

Origami en acció I (objectes) (15 part. màxim) 

Taller per a la confecció de diferents models d’origami que poden 
girar, esser llançats, guardar l’equilibri o tindre moviment propi. En 
aquest cas es tractaria de models d’objectes com baldufes, 
spinners, estrelles ninja...  

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.- 
 

 



 

Origami en acció II (animals) (15 part. màxim) 

Taller per a la confecció de diferents models 
d’origami que poden girar, esser llançats, 
guardar l’equilibri o tindre moviment propi. En 
aquest cas es tractaria de models d’animals 
com ocells, papallones...  

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  
 
 

Pàmpol per a espelma o guarda llapis (15 participants màxim)  

Realització d’un cilindre de paper a partir de plecs geomètrics amb 
doble funcionalitat, pàmpol per a una espelma o guarda llapis. 
Taller ideal per a la iniciació de qualsevol grup d’edat per la 
senzillesa d’aquest i alhora la precisió que demana l’exercici.                                                                 

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

 

 

Papallones de colors (15 participants màxim)  

Taller per a la realització de models senzills de papallones. Realitzat 
amb papers especials de colors es un taller molt bonic de fer i amb 
un resultat espectacular. Molt recomanable en temps de 
primavera. 

1 sessió. 1h. Cost 80,00.- 
 

Un conte, una llegenda o una tradició de paper (15 part. 
màxim) 

Taller on s'explica un conte, una llegenda o una tradició 
amb figures fetes de paper i on després d'aquesta cada 
participant pot realitzar alguna de les figures que ha 
aparegut en la historia. Al final d’aquest catàleg teniu a la 
vostra disposició una relació de contes, llegendes i 
tradicions perquè pugueu triar la que més us agradi. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00. 

 

 Avions de paper (15 part. màxim) 

Taller os es realitzaran diferents models 
d’avions de paper. Entre aquests hi pot haver 
l’avió que han guanyat el record mundial de 
velocitat o altres que tenen característiques 
que els fan molt especials com el tipus fletxa, 
planejadors, boomerang.... 

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

 
 

 



 

 

Pare Noel, trineu i rens (15 part. màxim) 

Taller de nadal per realitzar distints models del “Pare Noel” així com 
diferents elements relacionats amb el personatge. Les figures poden 
incloure mecanismes per convertir els models en decoracions que es pengin 
i estan realitzats amb papers especials. 

1 sessió. 1h. Cost 80,00.- 

Arbres de nadal (15 part. màxim) 

Taller de nadal per realitzar diferents tipus d’arbre nadalencs. Taller 
molt recomanable per als més petits ja que a partir de senzilles 
modulacions de triangles es poden realitzar distints models d’arbre 
molt atractius. 

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

 

 

Un pessebre de paper (15 part. màxim) 
Taller de nadal per a la confecció del naixement i l’adoració dels “Reis 
Mags”. El modelatge de totes les figures excedeix al temps recomanat i per 
això s’aconsella fer el taller en dos sessions o realitzar sols una part 
d’aquest.  

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  
2 sessions. 3h. Cost 180.00.- 

El drac i la rosa (15 part. màxim) 

Taller de Sant Jordi per modelar el drac i la rosa. Taller realitzat 
amb papers fabricats i tractats per nosaltres mateixos per donar 
el màxim de realisme tant amb la pell del drac com amb els 
pètals de la rosa. 

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.- 

 

 

Punts de llibre (15 part. màxim) 

Taller per a la realització de punts de llibre amb diverses 
formes (animals, cors, kimono japonès...). Aquest taller es 
molt idoni per realitzar entre les dates de la diada de Sant 
Jordi. 

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.- 

 
 



 

Flors de paper (15 part. màxim) 

Taller de primavera per modelar alguna flor. Hi ha moltíssims 
models de flors adaptables a qualsevol edat. Però en aquest cas 
hem de tenir en compte que com més espectacular és la flor més 
complex és el taller. Per tant aquest el recomanem especialment a 
mainada més gran. 

1 sessió. 1h. Cost 80,00.- 

 
Formes geomètriques  I  (blocs de construcció) (15 part. màxim) 

Tallers per a la confecció de formes geomètriques 
tridimensionals per tal de realitzar un jocs de blocs de 
construcció. Aquest es un taller ideal per als més menuts.  

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  
 

 

 

Formes geomètriques  II (objectes) (15 part. màxim) 

Tallers de formes geomètriques tant planes com tridimensionals. Aquest es 
un taller amb infinites formes i models estretament lligats tant a la 
geometria com a la matemàtica. És fa molt interessant i entretingut explicar 
alguns conceptes d’aquestes disciplines a través de l’origami. Ideal per a 
qualsevol edat. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  
 

Animals de casa (15 part. màxim) 

Els tallers d’animals acostumen a tenir molt d’èxit entre els més petits. Hi ha 
moltíssima varietat d’animals per realitzar amb paper i amb distints nivells 
de dificultat. En aquest cas es tractaria de realitzar models d’animals 
domèstics com gossos, vaques, conills...  

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

 

 

Animals del zoo (15 part. màxim) 

Els tallers d’animals acostumen a tenir molt d’èxit entre els més petits. 
Hi ha moltíssima varietat d’animals per realitzar amb paper i amb 
distints nivells de dificultat. En aquest cas es tractaria de realitzar 
models d’animals del zoo com ara elefants, lleons, girafes...  

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 
 

 



 

Animals marins (15 part. màxim) 

Els tallers d’animals acostumen a tenir molt d’èxit entre  els més 
petits. Hi ha moltíssima varietat d’animals per realitzar amb paper 
i amb distints nivells de dificultat. En aquest cas es tractaria de 
realitzar models d’animals marins com peixos, taurons, balenes...  

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

Ocells (15 part. màxim) 

Els tallers d’animals acostumen a tenir molt d’èxit entre els més 
petits. Hi ha moltíssima varietat d’animals per realitzar amb paper 
i amb distints nivells de dificultat. En aquest cas es tractaria de 
realitzar models d’ocells.  

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

 

 

Joieria de paper (15 part. màxim) 

Taller per elaborar un anell, un penjoll i arracades amb forma de cor. Aquest 
taller per les seves característiques es especialment recomanable a noies a 
partir de 8 anys. El material inclou tots els mecanismes i complements perquè 
els models quedin completament acabats. 

1 sessió. 1:30h. Cost 120,00.-  
 

Les mosques de Sant Narcís (15 part. màxim) 

Taller de Sant Narcís per a la realització de mosques. Especial activitat per als 
mes menuts on després d’explicar la llegenda de Sant Narcís es confeccionen 
mosques a partir de plecs molt senzills. 

1 sessió. 1h. Cost 70,00.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TALLERS PER ADULTS (a partir de 13 anys) Recomanem que els tallers per adults tinguin una durada 
màxima de 120 minuts. 
 

 

Gift Wrapping (15 part. màxim) 

Taller per aprendre a embolicar els regals al estil japonès fent que 
l’embolicat per si sol ja sigui tot un regal. Aquest taller es molt 
recomanable fer-lo en dues sessions (per tal de augmentar la 
memorització dels plecs i realitzar-lo uns dies abans de les festes 
nadalenques.  

1 sessió. 2h. Cost 140,00.- 
2 sessions 4h. Cost 260.- 

 

Origami tradicional (15 part. màxim) 

Taller per a la realització de les figures més tradicionals de l’origami 
japonès com grues (sebazuru) entre altres. El taller també inclou un 
monogràfic sobre la tradició japonesa envers a l’origami. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.- 

 

 

Kusudames (introducció) (15 part. màxim) 

Taller introductori a l’origami modular. Creació del mòdul Sonobe. Aquest 
taller es ideal per iniciar-se en la confecció de kusudames (boles medicinals) 
per després realitzar el taller monogràfic de varies sessions.   

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  

 

Napkins (15 part. màxim) 

Taller per aprendre a plegar tovallons de distintes maneres per 
decorar la taula en festes senyalades. Aquest taller es ideal per 
realitzar en dates properes a les festes de Nadal.   

1 sessió. 1h.30. Cost 95,00.-  

 

 

 

Flocs de neu i decora nadalenca (15 part. màxim) 

Taller de Nadal per la creació de flocs de neu, estels de 12 puntes i altres 
formes d’estrelles. Taller especialment molt creatiu ja que a partir 
d’unes formes bàsiques el participant pot crear fàcilment nous models. 

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.- 

 



 

 

Bowl Star “Espelmatoria” (15 part. màxim) 

Taller per la confecció d’una “espelmatoria” en forma d’estrella. Es modela 
amb un paper prèviament decorat i de molta consistència. Malgrat semblar 
un model complicat primer es fa amb paper tou (un foli) i després es repeteix 
amb el paper bo. Inclou l’espelma.  

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.-  
 

Roses de paper (15 part. màxim) 

Taller per Sant Jordi. Hi ha diferents models de roses amb distints nivells 
de dificultat. Treballarem amb un paper especialment preparat per a 
donar una increïble autenticitat a la peça. 

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.-  
 

 

 

Oribana (15 part. màxim) 

Construcció d’una “oribana”. Oribana és un conjunt floral que pot constar de la flor 
amb la seva tija o planta així com també el test o gerro on es fica. A par de sorprenent 
es un taller molt complert i variat. 

1 sessió. 2h. Cost 130,00.- 
 

Una flor de paper (15 part. màxim) 

Visualització de les possibilitats de poder fer moltíssims models de flors 
reals per acabar escollint un model i realitzar-lo. Aquest taller pot ser 
monogràfic de varies sessions en que a cada sessió es modela una o dues 
flors diferents. 

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.-  
 

 

 

“Hidràgeas” (15 part. màxim) 

Construcció de “Hidràgeas” de distintes formes i dificultats. Model 
espectacular que es realitza amb un sol paper. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.- 
 



 
Papallones (15 part. màxim) 

Visualització de les possibilitats de poder fer moltíssims models de 
papallones reals per acabar escollint un parell de models i realitzar-los. 
Aquest taller pot ser monogràfic de varies sessions on cada sessió es pot 
arribar a modelar una o mes papallones. El taller es realitza amb paper 
especialment confeccionats per augmentar el realisme de les figures 

1 sessió. 1:30h. Cost 110,00.-  
 

 

 

Formes geomètriques  (15 part. màxim) 

Tallers de formes geomètriques tant planes com tridimensionals. Aquest 
es un taller amb infinites formes i models estretament lligats tant a la 
geometria com a la matemàtica. Al tractar-se d’un taller per adults es 
poden arribar a confeccionar figures realment espectaculars. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  
 

Capses decoratives per regalar. (15 part. màxim) 

Realització de capses fetes amb paper plegat. Hi ha 
moltíssimes i interessants maneres de realitzar una 
capsa bonica i amb detalls increïbles. Aquest taller es olt 
apropiat per realitzar en dates properes a les festes 
nadalenques. 

1 sessió. 1:30h. Cost 95,00.-  
 

 
 
 

TALLERS DE MÉS D’UNA sessió 

TALLERS PER ADULTS (a partir de 13 anys) Recomanem que els tallers per adults tinguin una durada 
màxima de 120 minuts. Aquests tallers estan compostos per varies sessions. Nosaltres us indiquem 
el nombre de tallers ideals tant perquè el taller tingui tot el seu sentit i contingut així com perquè es 
puguin acabar realitzant tots els models previstos. Això no treu, però que es puguin fer amb menys 
sessions suprimint alguns models.  
 

 

Joies de paper. (15 part. màxim) 

Creació d’arracades fetes de paper plegat. A cada sessió del taller es 
realitzarà un model d’arracada (la parella) totalment acabada i amb 
tota la ferramenta i complements. Aquest taller també es pot 
realitzar amb una sola sessió per la creació d’un joc d’arracades.  

1 sessió. 1:30h. Cost 120,00.- 
3 sessions. 4:30h. Cost 340,00.-  
 



 
Kusudames (pompons) (15 part. màxim) 

Creació de kusudames fetes de paper plegat. A cada sessió del taller es 
realitzarà un model de kusudama totalment acabat i amb tots els seus 
complements. Aquest taller no es complicat però si precisa de molt temps 
(ja que les kusudames estan formades per moltes peces iguales). Ideal 
per exercitar la memòria. 

1 sessió. 2h. Cost 160.00.- 
3 sessions. 6h. Cost 450.00.-  

  

 

Llums (8 part. màxim) 

Taller per a la creació d’un llum amb el pàmpol fet de paper. 
Inclou a part del pàmpol, la base i el muntatge dels mecanismes 
elèctrics (inclou la bombeta). 

3 sessions. 6h. Cost 660,00.-  
 

Origami nivell 1 i 2 (15 part. màxim) 

Tallers d’origami bàsic. Aprenentatge gradual de plegats, bases i tècniques 
a traves de diferents models.  

8 sessions. 16h. Cost 980.00.-  
 

 

 

Origami nivell 3 i 4 (15 part. màxim) 

Tallers d’origami avançat. Aprenentatge gradual de plegats, bases i tècniques 
a traves de diferents models.  

8 sessions. 16h. Cost 980,00.-  
 

El paper (8 part. màxim) 

Tallers teòrics i pràctics especialitzats amb el paper. On i con adquirir paper 
d’Origami? La importància de saber triar el paper adequat per a cada model. 
Com manipular i preparar el paper? Com fer sandvitx (papers enganxats per 
aconseguir textures) o destenyir i pintar paper que ha de ser plegat? Arrugat, 
planxat i altres tècniques. 

3 sessions. 6h. Cost 580.00.-  
 

 



 

CONTES I TRADICIONS DEL TALLER “Un conte de paper” 
Aquest és un petit recull de contes, tradicions i historia que ja tenim preparat, però si ho voleu, ens 
podeu demanar qualsevol conte o tradició que ràpidament adaptaríem amb text i peces d’origami 
per poder realitzar el taller. 
 
Un conte de paper 
 

 El petit avet (nadal) 
 Tradicions nadalenques (nadal) 

 El cargol i l’herba de poniol 

 Quin gust fa la lluna 

 La fàbrica de les paraules 
 Marta i la xocolata 

 Una cosa negra (castellà) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Una llegenda o història de paper 

 

 Sant Jordi 

 Llegendes de la ciutat de Girona 
 La Candelera 

 La castanyada i tot sants 

 11 de setembre diada de Catalunya 
 Història d’una localitat (la que ens digueu) 

Adaptació de la vostra història local a conte 
d’origami 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ESPECTACLE/TALLER 

 

“L’EXTRAORDINARI VIATGE D’EN JOAN A UN JAPÓ DE PAPER” 

 
Espectacle de titelles fetes d’origami on s’explica les peripècies d’un 

noi que a través d’una papallona molt especial descobreix les tradicions 
del Japó. La representació inclou un petit taller d’origami que 
realitzaran tots els participants cap al final de l’espectacle. 

Totes les titelles i el teatre estan elaborats amb paper i l’espectacle està 
pensat per a petit i mitjà format (màxim 100 persones aprox.) i a peu 

pla (sense escenari). El pressupost no inclou equip de so ni veu (a posar 
per l’entitat contractant si es necessari).  
 

Durada 40-45 minuts 
Mides teatre de titelles 4,50 

x 1 metre 
Estrenat el 23 de Maig de 
2021 LUDIVERS (Girona) 

 
Pressupost de contractació  

 Muntatge + 1a actuació 500,00 euros. 

 2a actuació 200,00 euros. 

 

 
 

 
 
 

 
Aquesta representació és una idea original de VIDALFONT 

PAPER. El guió, el teatre i totes les titelles son una creació 
de Joan Esparraguera i Jofre Adzerias.  
 


