
EL DIBUIX  MÉS IMPORTANT 

 

TALLER DE GRAVACIÓ EN ALUMINI I COLOR 

 

Qui som i perquè ho fem? 

Som FIDEL ROCA, una empresa familiar de Sabadell que fa 50 anys que ens dediquem 

bàsicament al disseny i producció de joies, però també de complements, decoració, i 

objectes per a actes institucionals. Creiem en el disseny constant i en el treball fet a 

mà, fugint dels motlles. 

Ja fa més de dos anys i gràcies a la casualitat, com molts dels bons invents, vam 

començar a treballar el gravat de dibuixos fets per nens en alumini, i posteriorment 

vam perfeccionar la tècnica per poder-hi donar color.  

Vam voler ensenyar-ho a l’escola dels nostres fills i els hi vam proposar el taller. En 

veure la gran acceptació que ha anat tenint el taller en les diferents centres educatius 

on l’hem fet, hem cregut que havíem de formalitzar la idea per poder fer-la extensiva a 

escoles que es troben fora del nostre entorn. 

Creiem que l’observació, el contacte, l’experimentació són unes eines bàsiques i 

imprescindibles per l’aprenentatge i el creixement dels infants i, és per aquest motiu 

que volem oferir la nostra experiència, la nostra pràctica i els nostres coneixements a 

tots aquelles escoles que ho vulguin. 

 

Objectiu del taller: 

Volem apropar els nens i nenes a un espai per molts d’ells desconegut: un taller 

d’artesania; i poder oferir-los de participar en el procés de transformació dels 

materials a través del dibuix. Mostrar-los com funciona un taller, els materials que 

s’utilitzen, com s’hi treballa.  

L’objectiu concret del taller és que els nens i nenes puguin veure com es transformen 

els dibuixos que ells han fet en plafons d’alumini per poder penjar. 

 

En què consisteix el taller? 

Està adreçat bàsicament a alumnes de cicle mitjà (3r i 4t de primària), tot i que també 

es podria fer extensiu a altres cicles. 



El taller consta de dues parts. 

Primera part - visita a l’escola per explicar el procés de transformació dels dibuixos en 

alumini i proposar als nens i nenes que facin cada un d’ells un dibuix (no cal que sigui el 

mateix dia del taller). 

Segona part- visita al taller. Els dibuixos dels nens ens hauran prèviament arribat de les 

escoles i al taller farem la transformació dels dibuixos. Els nens podran veure com es 

digitalitza el dibuix, es grava en l’alumini i quina tècnica utilitzem per donar-hi color. 

Cada nen tindrà el seu dibuix convertit en gravat, però com que seria molt llarg si 

elaboréssim tots els plafons el mateix dia del taller, n’ escollim un parell per fer-los al 

taller i, la resta, un cop acabats, els fem arribar a l’escola perquè els mestres puguin 

repartir els plafons entre els nens i nenes, o en puguin fer una exposició si ho creuen 

convenient. 

 

Preu del taller: 

El preu aproximat del taller  és  de 6 eur.  per nen. El preu inclou el nostre 

desplaçament a l’escola, la visita al nostre taller  (no el desplaçament) i els plafons 

gravats que donarem als nens. 

 

 

 

FITXA  DE L’EMPRESA 

Raó Social: JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL 

Adreça: c/ Escola Industrial, 17-19 – 08201 – Sabadell – Barcelona 

Telèfon: 937237099 

Persona de contacte: Marta Grau 

Email de contacte: fidelroca@fidelroca.cat 

 

  



 

 

www.creatu.cat 
www.fidelroca.cat 


