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MANDALA COL·LECTIU

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Campaneta per al Temps M’escolto

• Mandala col·lectiu

• Material fungible o natural per al mandala

• Treballar en equip defensant les pròpies idees i acceptant les de les altres persones.

• Arribar al consens per assolir l’interès grupal per sobre del personal.

MATERIAL NECESSARI

• Immersió -Temps M’escolto

Fem una rotllana i seiem o ens estirem a terra, amb les mans a la panxa. Presentem la campa-

neta i la fem sonar suaument. Recordem un moment on haguem estat en grup i ens haguem 

sentit molt a gust. Potser en un dinar amb la família? Jugant amb les amistats? A la platja, en 

una festa d’aniversari? Imaginem el millor lloc i moment per estar en grup. Com és l’entorn? 

Com ens sentim? Fem tres respiracions profundes per acabar l’activitat i toquem la campaneta.

METODOLOGIA

M’AGRADA FORMAR 
PART DE L’EQUIP

• Presentació  

Els titelles ens parlen de la importància de sentir-se part d’una família, d’un grup d’amistats, 

d’un equip, d’una classe... És tan bonic col·laborar amb les altres persones per fer alguna cosa 

única i tenir cura d’allò que totes estimem… Els titelles ens proposen que fem un mandala que 

ens representi com a grup. Per fer-ho, caldrà que ens posem d’acord en moltes coses! Ens 

deixen una fitxa amb imatges i exemples de com el podem fer.
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• Observar, escoltar, expressar 

Mandala vol dir ‘roda’, i és un símbol que representa l’univers. Per fer-ne un que representi 

l’univers de la nostra classe, ens hem d’organitzar. Caldrà decidir si farem grups o si podrem 

treballar alhora, quins materials farem servir (ceres, pintures, sorra de colors, papers, fulles i 

branquetes...), com organitzarem cada secció, si cadascú farà el que voldrà, quines normes 

posarem, si algunes persones dibuixaran cercles o formes geomètriques i la resta les ompli-

ran… Volem donar-li algun significat concret? Dedicar-lo a algú especial? Caldrà que fem una 

assemblea o una taula rodona per decidir aquests aspectes importants.

• Compartir  

Al final de cada sessió creativa podem compartir com ha anat i, si ens queda alguna cosa per 

acabar, decidirem com ho farem. Un cop acabat el mandala col·lectiu, podrem penjar la nostra 

obra d’art. Quines sensacions hem tingut després de treballar en equip? Què hem descobert 

de nosaltres i de les altres persones que potser no sabíem? De què no ens havíem adonat?

• Experimentar  

Durant les sessions creatives posarem música relaxant i, després de fer un petit ritual d’aga-

far-nos les mans i unir les nostres energies creatives (podeu consultar el Temps M’escolto 

de P3 de la UD M’agrada com ets), començarem a crear sense paraules, seguint les normes 

acordades amb el grup. Si sorgeix algun conflicte, pactarem una solució des de la calma i 

l’acceptació.

Dins la família és especialment important el vincle, allò que fa que ens sentim a prop de la res-

ta, part d’un equip. La creativitat col·lectiva és un bon exercici per fer a casa. Podem crear un 

mandala en conjunt, però també podem fer una composició natural pintant pedres o enganxant 

elements sobre un rotlle buit de paper de cuina. Hi ha moltes experiències que podem gaudir 

en família per arribar a un resultat comú, fins i tot cuinar! 

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...
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MANDALA COL·LECTIU 

Un mandala és una representació artística d’un univers (interior de 
cadascú o exterior), normalment de forma circular, al voltant d’un 
punt. El costum actual és veure’ls impresos en blanc i negre, amb es-
pai per poder-los acolorir com vulguem, per facilitar la introspecció, 
meditació i relaxació. Són originaris del budisme i l’hinduisme, i es 
pinten sobre tela o paper. 

Un tipus específic de mandala, el de Kalachakra, s’elabora a terra amb 
sorres de colors. A part de la seva funció meditativa i reflexiva sobre 
els cicles de la vida, s’hi treballa la qualitat efímera de la pròpia vida, 
de la impermanència. Ens pot servir per tractar la frustració. 

En l’art efímer a la natura, o land art, s’elaboren sovint mandales amb 
fulles, palets, pedres, molsa i altres elements trobats a les proximitats 
de l’entorn natural on es creen. Són expressions artístiques de gran 
bellesa i molt sostenibles. 

S’inicia el mandala en un punt i es fa créixer de forma concèntri-
ca, habitualment en forma circular. Cal repetir els elements dins 
de cada cercle i guardar certa simetria, tot i que no cal que sigui 
sempre així. La importància de la construcció d’un mandala no es 
dona al seu vessant més estètic, sinó al procés de construcció i a la 
connexió que aconseguim entre el mandala i la persona o persones 
que el creen. 

QUÈ ÉS UN MANDALA?

QUINS TIPUS DE MANDALES HI HA? 

COM ES FA UN MANDALA?
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ALGUNS EXEMPLES


