
 
El racó de macramé s’ha realitzat durant set sessions a la sala de mestres. 
Aprofitant que teníem un espai gran hem 
ajuntat els dos grups de primària amb les 
dues mestres, na Nancy i na Sandra. 
Aquest fet ens ha beneficiat a tots ja que 
hem pogut compartir el material, les 
mestres es podien repartir les diferents 
feines, els més grossos podien ajudar al 
petits, entre tots es compartien més idees... 
Aquest racó ha consistit en aprendre a 
realitzar dos tipus de nus de macramé, el 
pla i el rodó. Amb l’elaboració d’aquests 
nusos s’han anat realitzant diferents 
creacions.  
A les primeres sessions s’elaboren les 
creacions de polseres, collars, cinturons... 
amb “trapillo”, un fil més gruixut, que 
facilita als nens i nenes poder practicar i veure com els va quedant el nus.  
A les següents sessions es canvia el “trapillo” per un cordó més prim i es 
continuen fent diferents creacions segons la creativitat i el gust de cada nen o 
nena. A més, es va introduir una de els coses que més va agradar al racó, es 
van començar a fer abaloris amb paper màgic. Aquest paper és un full 
translúcid on es copia o es fa un dibuix amb retoladors permanents i es fica al 

forn. Quan s’exposa el paper 
màgic al calor encongeix de mida, 
més o menys a un quart, i es posa 
dur. Els abaloris creats 
s’utilitzaven per adornar les 
creacions. Amb ells i amb abaloris 
de colors feien clauers, polseres i 
collars personalitzats per a ells o 
pels pares o pels amics.  

Les darreres sessions, com ja dominaven els nusos, es va continuar treballant 
amb un fil més primet.  
Tot els nens i nenes que han estat al racó estaven molt motivats i han gaudit 
molt. A les seves valoracions del racó una de les coses que canviarien seria 
que el racó durés més temps, per poder continuar aprenent més nusos. 
 


