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ESPERO QUE GAUDIU  D’AQUEST VIATGE. SOM-HI!

 

Estem vivint moments singulars. Aquí comença aquest viatge intergalàctic cap a 
unes profunditats desconegudes. Estàs preparat?

[ Agraïments a Mireia Farrés, autora de la traducció a l'català. ]

INSTRUCCIONS

1 · COMPLETAR ELS DIBUIXOS 
És senzill. No dubtis de la teva creativitat, no estaran ni bé ni malament, 
simplement has de trobar el moment. El què faràs serà perfecte.

2 · UTILITZA TOTS ELS SENTITS
Dibuixa a poc a poc, posant atenció a tots els teus sentits per aquest viatge tan 
insòlit. Quines olors m’acompanyen?, quins sons puc percebre?, en quina 
postura estic?, com és el que visc en l’ara?

3 · PINTAR
Després de cada dibuix, pinta’l. Pots utilitzar qualsevol material i diferents estils, 
com ombrejar, línies, punts…Inclús pots fer retalls amb el què tinguis a mà i 
enganxar-ho a sobre. Gaudeix del procés. 

4 · NO TINC MATERIALS!     
Si no tens impressora et convido a copiar els dibuixos o reinterpretar-los a la 
teva manera. I si tampoc disposes de materials per dibuixar i pintar, pots fer les 
teves creacions amb elements que tinguis a casa com plastilina, cordons, 
macarrons, retalls o el què se’t acudeixi, fes servir la imaginació!. Fes foto i 
comparteix.

5 · COMPARTEIXES?     
M’encantaria veure els resultats i les diferents experiències d’aquest procés 
creatiu. Anem a crear junt@s, per això necessito conèixer altres mirades. Per tal 
de poder compartir-ho amb mi podeu etiquetar-me per facebook o instagram 
com @beatrizlarepa i/o amb el hashtag #transitarlosadentros. També pots 
enviar-ho a hola@beatrizlarepa.com. Compartir és part del cami. 

VIATGEM ENDINS



ETS AQUÍ,

QUÈ T ’AGRADARIA TROBAR EN AQUEST VIATGE?



COMPLETA EL TEU TRANSPORT INTERGALÀCTIC



POSA LES TEVES COSES SUPER IMPORTANTS

A LA PRESTATGERIA 



QUÈ T ’AGRADRIA VEURE DES DE LA TEVA FINESTRA?



DIBUIXA COM ET SENTS

EN EL MIRALL M`AGIC DE LES EMOCIONS



DIBUIXA UN MONSTRE AMB ELS ULLS TANCATS.

ÉS QUE FA MOLTA POR!



QUÈ T 'AGRADARIA ARA AGUANTAR

AMB LES TEVES MANS?



RECONEIX LA ZONA I DIBUIXA

QUELCOM QUE T 'AGRADI ACARICIAR



DIBUIXA ELS TEUS PENSAMENTS



POSA ATENCIÓ ALS TEUS PEUS. A ON ANIRIEN ARA?



VISUALITZA UNA OLOR QUE T'ENCANTA I 

DIBUIXA-LA MENTRES LA IMAGINES



QUÈ T 'AGRADARIA SEMBRAR EN TU?



OBRE EL TEU COR. QUÈ HI HA EN ELL?



DIBUIXA EL TEU PLANETA IDEAL



TORNEM A LA LLAR. REVISA EL TEU QUADERN DE VIATGE.

HAS TROBAT ALGUN TRESOR?



El TRESOR ESTÀ AMB NOSALTRES

SOM L'UNIVERS MATEIX.

ABRAÇA'T, ESCOLTA'T, DONEM-NOS TEMPS.

JUNT@S PODEM CREAR UN ALTRE MÓN.

ENS ATREVIM?



 
 

Inventem un món nou!

Per portar-ho a terme utilitzarem la nostra creativitat, la imaginació i el poder 
que portem dins. Aquí et convido a fer altres propostes.

L'incertesa és una bona aliada de la creativitat. T'atreveixes a inventar les teves 
pròpies il.lustracions inacabades?. És interessant comprendre les diferents 
visions de la gent. Anima't!

També es pot fer torns de dibuix. Comença a fer traços i una altre persona de la 
casa afegeix alguna cosa al dibuix. Clar, ės el què nosaltres aspiravem, però 
poden sorgir coses molt boniques. Analitzem-ho! Conèixer altres perspectives 
ens ajuda a comprendre i tolerar.

Els dibuixos a partir de les taques són una bona opció. D'un gargot poden sorgir 
coses boniques i peculiars. El més important ės alliberar la nostra forma 
d'expressió.

Pots fer un diari amb les teves vivències. Això et pot ajudar a tenir perspectiva 
del pas del temps durant l'aïllament . Què has fet avui? Què has après? Has 
parlat amb algú? Com t'has sentit durant el dia? 

Et convido a fer dibuixos, molts dibuixos!  Prova de fer-los amb la teva mà 
esquerra, amb els ulls tancats, sols amb una línia, què tal tot a la vegada?

Inventa els teus propis jocs. L'aburriment allibera la creativitat i no té límits. 
Aventura't a crear!

Espero que aquest quadern de viatge ens ajudi a comprendre, a expressar, a 
imaginar….i no dubtis en compartir-lo.

Gràcies per estar aquí. Celembrem-ho!!!!

ALTRES PROPOSTES QUE POTSER
ET VE DE GUST FER.
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