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“La facultat de crear mai no ens és donada per si mateixa. 
Arriba en paral.lel amb el do de l’observació. 
Podem reconèixer el veritable creador  
per la seva capacitat per a trobar en el seu entorn,  
en les coses més corrents i humils,  

els elements en els quals val la pena fixar-se”. 
 

       Igor Stravinsky (1882-1971) 
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INTRODUCCIÓ 
 
L’educació visual és cabdal en la formació de tota persona, tant sigui infant 
o adulta. Necessitem educar l’ull i la visió, però no només superficialment, 
sinó percebent a fons, fins a poder entendre, copsar i interioritzar, molts 
aspectes que després organitzaran el nostre pensament, a més de servir-
nos com a referents i a l’hora de crear o expressar-nos. 
 
Cerquem una educació de la mirada que posi de manifest tots aquells valors 
perceptius de la realitat que ens ajudin a conèixer-la. 
 
Davant de la multitud d’imatges que ens arriben d’arreu, és necessari que la 
part receptiva de les persones estigui educada per rebre-les el mínim 
passivament possible, amb tota la capacitat crítica necessària per poder-ne 
gaudir o bé, si s’escau, poder-se’n protegir.  
L’alfabetització visual ha de ser la pedra on edificar les estratègies de 
percepció conscient. Una bona educació visual ajudarà l’individu a 
organitzar-se mentalment, a saber sel.leccionar i a poder aprofitar, en 
aquest món de la imatge en que vivim, tot allò que pugui ser del seu 
interès.  
 
Per portar a terme una bona educació visual no ens calen grans muntatges 
ni grans recursos; un de molt potent i complet és a la vora, només sortint al 
carrer: la nostra ciutat i el seu entorn. 
En aquest treball, l’entorn que he utilitzat ha sigut la ciutat d’Igualada, en la 
qual resideixo. Tot el que s’hi pot veure fotografiat i exemplaritzat pertany a 
aquesta ciutat mitjana de la Catalunya central, en la qual he trobat molts 
elements per estudiar i treballar. Segur que elements similars es podran 
trobar en qualsevol altra ciutat o poble.  
 
Quan parlem de fer servir la ciutat com a motiu d’educació visual i plàstica, 
el primer en el que pensem són els edificis i monuments que té, 
corresponents a determinades èpoques històriques i en els quals hi podem 
reconèixer diversos estils artístics. Però l’objecte del meu treball no són 
aquestes joies artístiques que formen part del patrimoni local, sinó molts 
d’altres elements que podem trobar en carrers, places, parcs, vivendes o 
indústries, que poden existir en qualsevol poble o ciutat, i que ens seran 
molt útils per educar visualment els nostres alumnes. 
 
Així doncs, l’entorn es converteix en l’origen i en la conseqüència d’una 
nova manera de mirar. Es tracta d’aconseguir que els infants gaudeixin 
primer observant els contrastos de colors, els ritmes, les simetries, les 
formes, les textures, etc., i que després investiguin, facin seus els 
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elements, es vagin alfabetitzant visualment i al mateix temps desenvolupin 
també la seva capacitat creativa. 
Les imatges, les sensacions i les emocions ens permeten elaborar una 
referència de l’espai i viure una experiència estètica. Experiència estètica és 
una manera de poder percebre, comprendre i conformar l’entorn des de la 
sensació, l’emotivitat i la sensibilitat. 
 
J.J. Beljon va crear un mètode d’educació visual, part del qual es troba 
recollit en el llibre Gramàtica del Arte de Menchu Gómez-Martín (Ed. 
Celeste), el qual m’ha servit per sel·leccionar alguns dels conceptes per 
treballar a classe. 
La supervisió i ajuda per part del Sr. Domènec Corbella i Llobet ha estat 
inestimable per orientar la meva feina i donar-li l’enfoc que realment 
necessitava per poder fer una proposta didàctica interessant de llenguatge 
visual. 
 
He elaborat una sèrie de pautes d’identificació, reconeixement i reflexió 
sobre els elements que podem aprofitar per a la tasca didàctica d’educació 
visual en una ciutat. 
L’objectiu és fer una programació on es pugui treballar tot el disseny 
curricular preceptiu d’educació visual i plàstica a educació infantil i primària 
a partir dels elements arquitectònics o naturals de la pròpia ciutat on es viu. 
 
Pretenc que la ciutat sigui una font inesgotable de motius per observar, 
percebre, identificar, reconèixer, analitzar, recrear i expressar-se 
creativament. En definitiva, treballar la consciència estètica de l’alumnat. 
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LA PERCEPCIÓ 
 

  “  Mirades sobre l’univers i els seus components.  
   Mirades sobre el que és i el que podria ser. 
   Mirades de dins enfora i de fora endins. 
   Mirades en blanc i negre i mirades de colors. 
   Mirades que rellisquen sobre les formes de mirar i s’obren a un ventall 
     infinit de coses vistes. 
   Mirades que conformen la vida i, per això, ens aproximen a les arts.” 
                    

 Eulàlia Bosch   a  “La màgia de la Ciutat” 

 
 
Els sentits 
 
Segons ens explica J. Pallasmaa en el seu llibre Los ojos de la piel, “en la 
cultura occidental la vista ha estat considerada històricament com el més 
noble dels sentits, i el propi pensament s’ha considerat en termes visuals”. 
A la Grècia clàssica, Heràclit deia: “els ulls són testimonis més exactes que 
les orelles”; Plató considerava la vista com el més gran do de la humanitat i 
parlava de “l’ull de la ment” i Aristòtil considerava que la vista era molt 
important perquè s’aproximava més a l’intel·lecte amb la immaterialitat del 
seu saber. 
Els textos filosòfics han fet sempre moltes metàfores oculars. En el 
Renaixement, es considerava que els cinc sentits formaven un sistema 
jeràrquic, des del sentit més elevat (el de la vista) fins al més baix (el del 
tacte). La representació en perspectiva va propiciar que l’ull fos el punt 
central del món perceptiu. 
Actualment, la nostra cultura tecnològica ha ordenat i separat els sentits: la 
vista i l’oïda són ara els sentits socialment privilegiats i els altres tres 
queden relegats només a una funció privada i, a vegades, són fins i tot 
suprimits del codi de la cultura. 
 
En l’educació hem de fer que els cinc sentits siguin importants, 
desenvolupar-los al màxim i que tot ells ens aportin dades per a la 
percepció, en aquest cas, de l’entorn. 
Tocar, veure, escoltar, olorar i saborejar impliquen una participació activa 
de l’individu, tot i que als infants a vegades se’ls ofereixen poques 
oportunitats de realitzar aquestes operacions. Per Lowenfeld, l’educació 
artística és l’unica disciplina on es concentra el desenvolupament de les 
experiències sensorials. 
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Els sentits i la percepció 
 
Treballar la percepció és segurament un dels temes més importants en 
l’ensenyament infantil. “La percepció és el fet que ens subministra la 
informació per al procés de pensar: és la base del coneixement” (Arnavat i 
Guardia). Segons J. Berger, “la vista arriba abans que les paraules; el nen 
mira i veu abans que parla”. Per tant, l’individu percep des que neix; la 
percepció és una qualitat innata. 
 
Tal com diu Herbert Read a Educación por el arte, “la percepció és un acte 
bàsic de la nostra psique; la percepció genera imatges”. 
En l’acte de percebre hi actuen, sense cap dubte, els sentits. No només la 
vista observa, sinó que els altres sentits també hi tenen relació. Ara bé, no 
tots els sentits aporten dades per un igual. La vista, juntament amb  el 
tacte i l’oïda són els que més intervenen i els dos restants, olfacte i gust, en 
alguns casos, acaben de complementar les sensacions. Per tant, quan 
percebem, no només fabriquem imatges, sinó que també ens omplim de 
sensacions. 
J. Pallasmaa ens parla de la importància del sentit del tacte per la nostra 
experiència i comprensió del món. Diu que veiem a través de la pell. “Tots 
els sentits, inclosa la vista, són prolongacions del sentit del tacte; els sentits 
són especialitzacions del teixit cutani i totes les experiències sensorials són 
modes del tocar, per tant, estan relacionades amb el tacte”.  
 
Segons R. Arnheim a El pensamiento visual, la imatge mental del món 
exterior és molt diferent de la que es projecta sobre la retina. Aquestes 
diferències s’han d’atribuir a les reminiscències d’allò vist que es generen en 
la ment després que els sentits hagin fet la seva tasca. Percepció i 
pensament interactuen, és a dir, els pensaments influeixen en el què veiem, 
i viceversa. 
En la mateixa línia, R. Arnheim creu que no es pot eliminar la paraula 
pensament de tot el que es refereix a la percepció: “no existeix cap 
pensament que no tingui relació amb la percepció. La percepció visual és 
pensament visual”. 
 
El nivell de percepció d’una persona augmenta a mesura que aquesta té 
més experiència en el tema. Com més coneix, més percep. Cadascú, ens 
diu Eisner, té una “finestra” de mirar el món diferent a la dels altres. 
La manera com una persona mira el món depèn també de la informació que 
busca. 
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Percepció i educació estètica 
 

Per aconseguir una bona percepció és necessari un ensinistrament 
sistemàtic de la sensibilitat visual i el treball artístic és el que millor 
afavoreix aquest ensinistrament. 
Hi ha alguns autors que consideren que les persones amb sensibilitat 
artística tenen més enriquides les habilitats perceptives. Aquestes habilitats 
perceptives es poden fomentar a través de l’experiència estètica, segons la 
opinió de Roser Juanola. 
Eisner diu : “una de les principals aportacions de l’educació d’art és ajudar a 
que les persones aprenguin a veure qualitats que normalment escaparien de 
la seva atenció.” 
 
L’educació per l’art, segons H. Read, “és un mode integrat d’experiència, on 
percepció i sentiment es mouen a un ritme orgànic cap a una aprehensió 
plena i lliure de la realitat”. 
 
L’educació estètica engloba tots els processos formatius que impliquen un 
aprenentatge derivat d’una percepció i/o de la facultat de percebre. La 
podríem diferenciar de l’educació artística ja que aquesta és la que es 
configura en el fet productiu i en l’aprenentatge de la creació. 
 
En el mateix horitzó formatiu de l’educació de la sensibilitat hi ha dos 
processos complementaris: la producció a partir del sensible i la recepció 
sensible. L’estètica és la recepció sensible, per tant, l’educació estètica 
correspondrà simultàniament a l’educació de la capacitat de ser un receptor 
perceptiu i a la formació derivada de l’experiència estètica. 
 
L’art ens ha ensenyat a tots a mirar més detingudament, a descobrir 
l’insospitat o a presentir noves percepcions de la realitat.  
L’aprenentatge que es fa a través de l’art ens ha de poder servir per 
percebre la realitat amb una altra clau. Així doncs, l’art ens pot ensenyar a 
copsar de manera diferent el nostre entorn més immediat. 
L’experiència estètica és una manera de poder percebre, comprendre i 
conformar l’entorn des de la sensació, l’emotivitat o la sensibilitat. 
D’aquesta manera, l’educació estètica ha de poder perfilar la mirada. Fer-la 
més intensa i més concreta. Ha de poder fer-nos partíceps dels elements 
que configuren l’espai, és a dir, fer-nos sentir la força dels materials, dels 
colors i de les formes. 
Sense tenir educada la capacitat perceptiva, la creativitat i la imaginació no 
pot existir l’experiència estètica. 
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L’experiència estètica és alhora aquell mitjà que possibilita comunicar una 
determinada manera de pensar la realitat i, en conseqüència, permet 
transformar la visió que té l’alumne d’ell mateix i de l’entorn. Fa possible la 
formació del gust, la capacitat d’establir judicis estètics i fomenta la 
creativitat i la imaginació, així com també la sensibilitat. 
 
L’educació estètica es pot considerar fonamental i hauria de tenir una 
presència transversal en el currículum, ja que els beneficis de l’educació 
estètica són útils per a totes les facetes de la vida: percepció sensorial, 
coneixement de la realitat, capacitat de transcendir la realitat, crítica de les 
realitats socials i conceptes culturals, llibertat i refinament de les emocions 
amb la capacitat de generar equilibri en la vida humana, etc. A més, 
l’educació estètica ofereix molts beneficis per a la creació i gaudi de les 
obres d’art.                                                                                                                     
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LA CIUTAT 
 
“L’educador té en la forma urbana un contingut per ensenyar que pot ser 
font d’inesgotables processos d’aprenentatge” 

Josep Muntañola Thomberg 
 
 
No vivim sols, estem en contacte amb les altres persones i estem en un 
medi, en un lloc. Aquest lloc està format per tot un entramat de carrers, 
espais oberts i edificis. Igualment, aquest lloc té uns límits i una situació 
concreta en el mapa. És la ciutat. 
 
Segons Miguel Monge, ”la ciutat no és cap cos viu, sinó l’habitacle resultant 
de les activitats de la munió d’organismes que hi viuen, dels quals l’home 
n’és el principal estadant i responsable. Constituirà una important finalitat 
pedagògica conèixer, descobrir, comprendre i interpretar com funciona, 
reacciona i s’organitza el sistema urbà”. 
 
Per Plutarco (citat per E. Faure), “la ciutat és el millor instructor. La ciutat 
conté un immens potencial educatiu no només per la intensitat dels 
intercanvis de coneixements que s’hi realitzen, sinó per l’escola de civisme i 
solidaritat que és”. 
 
L’espai urbà pot ser simplement això, un teixit urbà, o pot convertir-se en 
un lloc, a través de la percepció i sobretot de com es viu aquest espai. Els 
espais canvien quan es veuen afectats per les nostres emocions. L’espai 
exterior es relaciona amb el nostre ésser interior i llavors canvia per 
cadascú de nosaltres. 
L’arquitectura és l’instrument principal de la nostra relació amb el temps i 
l’espai; també ho és de la nostra manera de donar una mesura humana a 
aquestes dimensions. 
 
J. Pallasmaa a Los ojos de la piel exposa la seva visió de la nostra relació 
amb la ciutat: “jo afronto la ciutat amb el meu cos. Les cames medeixen la 
longitud de les columnes i l’amplada de la plaça, la meva mirada projecta 
inconscientment el meu cos sobre la façana de la catedral, sentint la mida 
dels entrants i sortints. Em sento a mi mateix en la ciutat i la ciutat existeix 
a través de la meva experiència. La ciutat i el cos es complementen i es 
defineixen un a l’altre. Visc en la ciutat i la ciutat viu en mi”. 
Cada experiència en l’arquitectura és multisensorial. Les qualitats de l’espai, 
de la matèria i de l’escala es medeixen a parts iguals per l’ull, l’oïda, el nas, 
la pell, la llengua, l’esquelet i el múscul. En lloc d’apel·lar només als clàssics 
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cinc sentits, l’arquitectura implica diversos àmbits de l’experiència sensorial 
que interactuen i es fusionen un amb l’altre”. 
 
 
Ciutat i educació  
 
La ciutat és el decorat on s’integra l’escola. Educar per la vida és ara educar 
per a la vida urbana. Ciutat i educació es beneficien mútuament: mentre hi 
ha algunes necessitats urbanes que pot resoldre l’acció pedagògica (com la 
desigualtat o la marginació), també hi ha necessitats pedagògiques que la 
ciutat pot satisfer com a mitjà didàctic que pot arribar a ser. L’educador té 
en la forma urbana un contingut per ensenyar, el qual pot ser font 
d’inesgotables processos d’aprenentatge en diversos camps. 
 
Segons Muntañola, “una ciutat és com una escola de vida. Partint de 
l’arquitectura, significa que els nostres espais han d’observar-se, fer-se 
servir, criticar-se i mantenir-se amb la mateixa subtilesa que s’han sabut 
dissenyar, projectar, construir i promocionar econòmicament”. 
Els educadors hi podem jugar un paper social important i insustituïble. Des 
de l’aula podem fer que el nostre alumnat sigui un coneixedor profund de la 
ciutat en què viu, que l’entorn li desvetlli sensacions, que acabi donant-li 
coneixements i que l’eduqui. 
Si agafem la ciutat com a motiu per a l’educació, estem convertint en 
educació formal i organitzada allò que en un principi no ho era. 
Serà bo, tal com diu A. J. Colom a Congrés de Ciutat Educadora, aprendre 
de la ciutat però també aprehendre la ciutat. 
 
 
Ciutat i educació visual 
 

Podem considerar fer un pas més, fer que la ciutat ens eduqui estèticament.  
En un món on vivim tant de pressa i els missatges visuals ens envaeixen, 
serà important saber parar per mirar i veure, aprofitar tots els moments, 
tenir oberts els sentits i el pensament, relacionar, fer-nos-ho nostre…, en 
definitiva, descobrir el món que hi ha en la ciutat en la qual vivim. 
Això és el que pretén aquest treball: donar recursos per fer de la ciutat un 
mitjà educatiu, sobretot artísticament. 
 
Amb tota seguretat, a la localitat on es troba el centre educatiu es poden 
trobar elements de l’entorn urbà que captin la nostra atenció. Sense fixar-
nos si està catalogat o no com a patrimoni artístic, la seva importància rau 
en el fet que forma part d’un patrimoni viu de la població: un edifici, una 
estàtua, un mosaic, un mural, un fanal, una paperera, una font pública, un 
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banc del parc, un grup d’arbres en un passeig o en un jardí…, fins i tot la 
decoració d’una botiga. 
Aquest patrimoni quotidià dóna molta informació sobre les funcions dels 
objectes, històries passades, maneres d’entendre les relacions socials i de 
poder. Ens informa sobre les formes de treballar dels artistes –les tècniques 
plàstiques que moltes vegades són aplicables a l’escola, adaptant-les o 
treballant-les a menor escala amb materials més propers als alumnes. 
Aquestes obres properes ofereixen la possibilitat de treballar sobre les 
formes, els colors, les llums, les ombres, les proporcions, les estructures, 
etc, és a dir, sobre tots els continguts de l’àrea d’educació visual i plàstica. 
 
A la ciutat hi podem cercar també aspectes que no es veuen només amb els 
ulls, sinó que també hi participa la intel·ligència i la sensibilitat. Si a la visió 
hi afegim l’emoció ens serà una experiència estètica molt més profitosa i 
positiva. 
 
Els entorns urbans, tant els artificials (construïts) com els naturals són una 
font inesgotable d’estímuls, d’informació i de provocacions. La ciutat és un 
recurs per observar, mirar, percebre, distingir o comparar, i després 
dibuixar, pintar, modelar o construir. En definitiva, apropiar-se de l’entorn. 
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ELS OBJECTIUS DEL CURRÍCULUM 
 
Present i futur  
 
Haver fet aquest treball durant aquest curs 2006-07, en relació als objectius 
del currículum , resulta una mica complicat, doncs actualment és vigent un 
currículum però ja se n’està proposant un altre. 
Llavors he intentat utilitzar-los tots dos. 
 
En el currículum vigent d’Educació Primària  de l’àrea d’educació 
artística, en Visual i plàstica hi trobem la següent definició: 
 
“L’educació visual i plàstica constitueix una base instrumental des de la qual 
la persona assoleix el coneixement dels mitjans expressius propis dels 
llenguatges icònics, potencia la comunicació i l’expressió en el món de les 
imatges i aferma la personalitat artística, alhora que motiva la creació i 
afina la sensibilitat. 
La naturalesa dels aprenentatges d’educació visual i plàtica aconsellen dos 
tipus d’accions: aquelles que tracten de la instrumentalització com a 
llenguatge i atenen situacions específiques de comunicació i expressió, i 
aquelles altres accions que tracten de potenciar la capacitat de reelaboració, 
la fluidesa d’idees, la flexibilitat, la pluralitat de respostes, la síntesi 
creativa, l’enginy i les actituds vinculades al potencial creador, com són: 
l’actitud reflexiva i oberta”. 
 
En el nou currículum de primària que es proposa, encara que és 
provisional, l’enfoc és una mica diferent. 
En la introducció hi trobem les següents explicacions: 
“L’àrea d’educació artística de l’educació primària pretén desenvolupar en 
les noies i els nois la percepció i expressió estètica amb l’objectiu que 
adquireixin una formació que els permeti comprendre els móns artístics i 
culturals, i de manera molt especial els del seu entorn més proper i els dels 
altres pobles, i participar-hi. 
L’educació artística afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en 
tant que analitza la realitat, ajuda a comprendre i respondre, a sentir i a 
distingir, a pensar i construir. L’aprenentatge de l’art a través de l’art, 
genera coneixement i transferència a altres situacions i contextos tot 
desenvolupant un pensament crític, obert i flexible. 
L’educació artística també té una gran rellevància des de la perspectiva 
social i cultural, ja que les manifestacions artístiques no tan sols són 
generadores d’espais de coneixement sinó també d’espais d’experiència dins 
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l’entorn proper (centre escolar, barri, poble, ciutat,..) i de diàleg amb 
d’altres manifestacions artístiques i culturals del món”. 
Els objectius i els continguts de l’educació artística pretenen que les noies i 
els nois adquireixin la capacitat d’interpretar i representar el món: aprendre 
a percebre, però també a produir a partir del coneixement i de la 
comprensió de sí mateix i del seu entorn. 
Es proposen dos blocs de continguts relacionats amb l’experiència estètica: 
Explorar i percebre / Interpretar i crear, i dins de cada bloc es fa la 
diferenciació entre els dos llenguatges que integren l’àrea: Llenguatge 
plàstic (visual i plàstica) i Llenguatge musical (música i dansa). 
Dins el bloc d’explorar i percebre s’inclouen els aspectes relacionats amb el 
desenvolupament de capacitats de reconeixement visual, auditiu i corporal 
que ajudin a entendre les diferents manifestacions artístiques i el bloc 
d’interpretar i crear es refereix a l’expressió d’idees i sentiments per mitjà 
del coneixement i l’ús de diferents tècniques i codis artístics. 
Només tenim els objectius de primària, no els d’educació infantil, però els 
de primària ja són força complets i es pot deduir el que s’haurà de fer a 
infantil. D’entrada, amb els continguts agrupats pels blocs: explorar i 
percebre / interpretar i crear, ja ens dona moltes pistes de com es podrà 
enfocar aquesta assignatura i de la importància que tindran aquests 
conceptes. 
 
Podem adonar-nos que en la programació vigent actualment es valora 
potser més la producció i l’adquisició de tècniques i en la programació 
futura es dona més importància a una bona percepció, a l’experimentació i 
a un lligam amb l’entorn, incloent-hi les relacions entre les persones. Tots 
dos potencien la creativitat però des de punts diferents. 
 
 
 
 
 
 
El tipus de treball que proposo a partir de la ciutat cal dir que està més en 
la línia de la nova programació, doncs tracto moltíssim la part de percepció i 
l’educació visual i estètica. He intentat que es puguin assolir tots els 
objectius de l’àrea mitjançant el treball sobre la ciutat i per fer-ho m’he 
basat en els objectius del currículum antic, doncs donen més especificació 
en els apartats. 
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Anàlisi i classificació dels objectius 
OBJECTIUS GENERALS DE L’ÀREA 
 
Primer de tot, he fet una comparació dels objectius generals vigents i els 
proposats de nou d’aquesta àrea per a l’etapa. He notat que l’enfoc d’abans 
i ara és molt diferent. A la meva manera de veure, els apartats o temes en 
que els podem encabir són diferents, en els anteriors (llei LOGSE) s’hi veu 
més concreció i ens donen més pistes per on podem començar a treballar; 
els darrers (llei LOE) són molt més generals i semblen més aviat  una 
declaració d’intencions, necessitem consultar els continguts per saber què 
és el que es proposa de fer a l’aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

OBJECTIUS DE L’AREA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA DEL 
CURRÍCULUM VIGENT, SEGONS LA LOGSE 

 
EDUCACIO SENSORIAL. 
OBSERVACIÓ I 
PERCEPCIÓ 
 

Dominar conceptes, mitjans i recursos expressius 
que posin de manifest les capacitats de percepció, 
organització de l’espai i representació de formes. 

Utilitzar una anàlisi sistemàtica de les formes i de 
la seva representació objectiva i subjectiva. 

EDUCACIÓ SENSORIAL. 
ESTRUCTURACIÓ DE LA 
IMATGE 
 

Aplicar els recursos bàsics que ofereix el 
llenguatge visual i plàstic: línia, superfície, color, 
textura, volum i espai 
Dominar el traç i conèixer les seves possibilitats 
expressives per tal que es pugui aplicar a 
qualsevol realització visual i plàstica. 

EXPRESSIÓ GRÀFICO-
PLÀSTICA 

Utilitzar el llenguatge visual i plàstic com a mitjà 
per expressar les vivències de manera autònoma i 
creativa 
 

IMATGE I LLENGUATGE 
VISUAL 
 

Mostrar una actitud analítica respecte de la lectura  
de la imatge i la seva incidència en els mitjans de 
comunicació 

REPRESENTACIÓ DE 
L’ESPAI I DE LA FORMA 
TRIDIMENSIONAL 
 

Organitzar intuïtivament les formes a l’espai, 
establint diverses relacions espaials: topològiques, 
projectives i mètriques 

EINES I MATERIALS Identificar les característiques bàsiques de 
diferents materials i assajar de manera afectiva i 
analítica la seva utilització a partir de realitzacions 
plàstiques, considerant les possibilitats i les 
limitacions que ofereixen aquests materials. 
Relacionar-se amb l’entorn i apreciar els valors 
estètics de la realitat més pròxima, tot descobrint-
hi ples manifestacions culturals en què la imatge 
té un paper preponderant 

PATRIMONI CULTURAL 

Apreciar el patrimoni artístic de diversos països, 
amb èmfasi en les manifestacions pròpies de la 
cultura catalana 

ACTITUD Manifestar hàbits d’observació, atenció i pulcritud, 
com també respecte envers les obres pròpies i 
d’altres persones. 
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OBJECTIUS DE L’AREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA DEL NOU CURRÍCULUM, SEGONS 
L’APLICACIÓ DE LA LOE 

Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la 
imatge i del moviment i apreciar que l’art és una manera de donar 
forma a les expèriències, a les idees i a les emocions. 
 

Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la 
veu, el cos, els sons, l’experiència artística, la cultura audiovisual, 
els materials, els mitjans audiovisuals, les TIC, mitjançant els 
llenguatges artístics i la realització de projectes expressius i de 
comunicació. 
 

Comprendre que les manifestacions artístiques i culturals estan 
fetes per homes i dones i per la gent, i representen les seves 
experiències. 
 

Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres entenent que és 
una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments, les 
descobertes, les capacitats i peculiaritats de cadascú. Apreciar que 
les experiències culturals pròpies i les dels companys i companyes 
esdevenen un espai de diàleg i enriquiment. 
 

Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, 
idees, valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels 
altres, aspectes de la pròpia experiència o inquietud. 
 

EXPERIMENTACIÓ I  
EXPRESSIÓ 
 

Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot 
participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la 
producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una 
relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint 
amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes. 
 

Compartir i reconstruir històries i pensaments que ens desvetllen 
les manifestacions artístiques i culturals i descobrir que poden 
influir en la nostra manera de pensar i en els nostres propòsits. 
 

EMOCIÓ I ESPERIT 
CRÍTIC 

Gaudir de l’aproximació a les manifestacions artístiques i 
desenvolupar una posició crítica i un posicionament pluralista en 
l’aproximació als artistes, als autors i a les manifestacions 
artístiques i culturals. 
 

TREBALL DE 
L’ARTISTA 

Mostrar curiositat per com les artistes i els artistes indaguen en el 
coneixement, l’experiència i la imaginació per fer música, arts 
escèniques i arts plàstiques i arts audiovisuals. Conèixer algunes 
de les institucions i professions dels àmbits artístics i culturals i
interessar-se per les característiques del seu treball. 
 

MITJANS 
AUDIOVISUALS I 
TIC 

Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca 
d'informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per 
elaborar produccions tant de forma autònoma com en combinació 
amb altres mitjans i materials. 
 

PATRIMONI 
CULTURAL 

Conèixer les intervencions artístiques urbanes, els museus, els 
teatres, els auditoris, els edificis arquitectònics i culturals del barri, 
del poble o de la ciutat. Adonar-se de les seves funcions socials 
vinculades a la vida del barri, del poble o de la ciutat i a la noció de 
patrimoni. 



La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anàlisi i classificació dels 
OBJECTIUS TERMINALS 
 
 
En el currículum actualment vigent he fet una análisi dels objectius 
terminals, fent-ne un agrupament per temes, lligant i fent correspondència 
entre els objectius marcats per a educació infantil i els d’educació primària. 
He pogut veure que els d’educació infantil gairebé tots tenen continuitat a 
primària. Alguns no la tenen explícita doncs potser es considera que amb un 
bon inici al parvulari ja queda tot fixat (ex. Interès i constància en les 
activitats plàstiques) 
Veient el que han d’acabar assollint a l’acabar la primària, cerquem com es 
va concretant des dels 3 anys i quins temes són els que abarquen els 
objectius que són els que hem de treballar. 
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OBJECTIUS TERMINALS  OBJECTIUS 
GENERALS 
a assolir en 

finalitzar l’etapa, 
als 12 anys 

 
 
Educació  Infantil 

 
 

Educació  Primària 

Recordar dades obtingudes 
mitjançant l’observació 
global i analítica d’objectes, 
obres i reproduccions 
plàstiques. 

Mostrar predisposició a 
observar atentament una 
realitat determinada, fent 
ús de la memòria visual 

EDUCACIÓ 
SENSORIAL: 
Observació  
i percepció 

Dominar 
conceptes, mitjans 
i recursos 
expressius que 
posin de manifest 
les capacitats de 
percepció, 
organització de 
l’espai i 
representació de 
formes. 

Representar objectes i 
situacions partint de 
l’observació directa o per 
mitjà de la memòria 

Descriure plàsticament una 
realitat, tot enregistrant-ne  
detalls: mimetisme 

Observar i analitzar algunes 
característiques d’objectes 
de l’entorn proper i 
diferenciar les que són 
constants de les que 
canvien 

Apreciar la configuració 
geomètrica o forma 
genèrica dels objectes. 

Utilitzar una anàlisi 
sistemàtica de les 
formes i de la seva 
representació 
objectiva i 
subjectiva. 

Manipular objectes i 
materials i captar totes 
aquelles impressions 
posibles mitjançant els 
sentits 

Detectar els elements 
visuals dominants que 
particularitzen un objecte: 
forma, color, textura i 
grandària. 

  Diferenciar els diversos 
elements que configuren 
una composició 
 

 Operar amb els elements 
del llenguatge plàstic: 
grandària, proporció, ritme, 
simetria, compensació de 
masses, moviment, a fi de 
combinar-los 
significativament tot 
realitzant una composició 

 Descriure diferents tipus de 
formes i relacionar-les 
entre sí: descriptives, 
geomètriques, causals 

 Classificar diferents tipus 
de formes a partir de 
criteris plàstics.  

EDUCACIÓ 
SENSORIAL: 
Estructura-
ció de la 
imatge 

Aplicar els 
recursos bàsics 
que ofereix el 
llenguatge visual i 
plàstic: 
línia,superfície, 
color, textura, 
volum i espai. 
 

Elaborar formes tenint en 
compte les orientacions 
bàsiques conegudes 
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 Diferenciar els factors que 
defineixen un determinat 
color: Valor (grau de 
lluminositat) i to 
(característica cromàtica) 

EDUCACIÓ 
SENSORIAL: 
El color 

 

 Emprar la terminologia que 
es desprèn de la 
classificació sistemàtica 
dels colors (teoria del 
color): primaris, 
secundaris, 
complementaris, 
harmònics, càlids i freds. 

Coordinar l’acció motriu-
visual mitjançant el gest 
amb domini i precisió del 
traç. 
Demostrar destresa i 
habilitat manual en la 
motricitat fina o moviments 
concrets. 

 
Dominar el gest en plasmar 
gràficament les 
observacions. 

Expressar-se mitjançant la 
imaginació i la fantasia 
projectant vivències, 
emocions i experiències 
amb espontaneitat. 

Expressar plàsticament 
idees, fets, narracions i 
vivències de manera 
imaginativa 

Reconèixer el llenguatge 
visual i plàstic com a 
instrument d’expressió i 
comunicació d’experiències 
viscudes i de situacions 
reals o imaginàries. 

Mostrar certa predisposició 
per plasmar plàsticament 
les idees 

 Valorar les diferències en el 
traç i apreciar les seves 
possibilitats expressives. 

EXPRESSIÓ 
GRÀFICO –  
PLÀSTICA 

Dominar el traç i 
conèixer les seves 
possibilitats 
expressives per tal 
que es pugui 
aplicar a qualsevol 
realització visual i 
plàstica. 
 
 
Utilitzar el 
llenguatge visual i 
plàstic com a mitjà 
per expressar les 
vivències de 
manera autònoma 
i creativa 

 Interpretar per mitjà del 
llenguatge visual i plàstic 
informacions rebudes a 
partir d'altres lenguatges: 
oral, escrit, musical i 
gestual. 

IMATGE  I 
LLENGUAT- 
GE  VISUAL 

Mostrar una 
actitud analítica 
respecte de la 
lectura de la 
imatge i la seva 
incidència en els 
mitjans de 
comunicació 

 Representar i llegir 
imatges, tot relacionant-les 
i seqüentciant-les en el 
temps: auques, còmics, 
historietes 



La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

 Establir connexions amb els 
diferents sectors 
comunicatius en què la 
cultura s’expressa 
mitjançant imatges (còmic, 
publicitat, cinema, televisió, 
disseny, artesania, art,..) 

 Distingir i representar les 
característiques bàsiques 
dels codis visuals més 
elementals: signe i símbol. 

Gaudir d’un ambient 
estèticament agradable. 

Identificar els missatges  
visuals presents en 
l'ambient. 

Realitzar imatges amb 
intencionalitat comunicativa 
utilitzant formes personals 
creativament. 

Emprar els elements del 
llenguatge visual i plàstic 
d’acord amb l’ús del 
missatge, comunicació, 
projecte que es pretengui 
aconseguir (pintura, 
disseny gràfic, 
modelatge,..) 

 

Identificar el recursos que 
ofereix el llenguatge visual i 
plàstic com amitjà per 
representar la realitat i la 
fantasia. 

 

 

 Mostrar coneixements dels 
elements bàsics del 
llenguatge visual i plàstic 
utilitzats en les produccions 
pròpies i en les d’altres 

Abstreure d’un conjunt 
(imaginari, representat o 
real) aquells components 
bàsics que donen 
continguts i personalisme a 
un missatge plàstic. 

 Representar el volum en la 
superficie plana: valors 
clar/fosc 

 Representar 
proporcionalment atenent 
al punt de vista figures 
humanes, animals, plantes i 
objectes 

 Distingir els aspectes 
fonamentals de la 
perspectiva aèria: 
proporció, saturació, 
mimetisme. Apreciació 
òptica de la profunditat. 

REPRESEN- 
TACIÓ DE 
L’ESPAI I 
DE LA 
FORMA 
TRIDIMEN- 
SIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organitzar 
intuïtivament les 
formes a l’espai, 
establint diverses 
relacions espaials: 
topològiques, 
projectives i 
mètriques 

 Distingir els aspectes  
fonamentals de la 
perspectiva lineal: punts de 
vista, línia de terra. 
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   Representar l’espai 
perspectiu tot comprenent 
els diferents punts de vista 
d’un objecte. 

Relacionar-se amb 
l’entorn i apreciar 
els valors estètics 
de la realitat més 
pròxima, tot 
descobrint-hi ples 
manifestacions 
culturals en què la 
imatge té un paper 
preponderant 

Analitzar els elements 
visuals i plàstics que més 
sobresurten en l'entorn 
inmediat: arquitectònic, 
urbà, rural, etc. 

PATRIMONI 
CULTURAL 

Apreciar el 
patrimoni artístic 
de diversos països, 
amb èmfasi en les 
manifestacions 
pròpies de la 
cultura catalana. 

 
 
 
 
 
 
Reconèixer les obres 
d’interès artístic presents 
en el propi entorn i algunes 
de les més significatives de 
Catalunya. Apreciar les principals 

manifestacions de l'art 
català, espanyol i universal 

Conèixer el nom de 
materials i estris més 
habituals per a les 
produccions pròpies del 
llenguatge visual i plàstic 
de l’etapa. 

Emprar la terminologia 
correcta per denominar les 
eines, instruments, 
materials i tècniques 
utilitzades en les 
produccions pròpies. 

Diferenciar algunes de les 
qualitats i aplicacions 
apropiades de materials i 
estris emprats per a les 
produccions visuals i 
plàstiques en funció de la 
seva finalitat d’aplicació 
comunicativa 

Utilitzar els instruments, 
eines i materials apropiats, 
amb la tècnica 
corresponent i en funció de 
la finalitat comunicativa de 
la producció per a la qual 
s'usen. 

Utilitzar, de forma 
autònoma, els estris i 
materials necessaris per a 
les produccions própies.. 
Utilitzar tècniques que 
permeten l’experimentació 
de la línia, la forma i el 
color i la creació de cossos, 
tant estàtics com mòbils, i 
la creació de cossos, tant 
estàtics com mòbils. 

Mostrar curiositat i 
inquietud per experimentar 
amb els diferents materials, 
estris i tècniques 

EINES I 
MATERIALS 

Identificar les 
característiques 
bàsiques de 
diferents materials 
i assajar de 
manera afectiva i 
analítica la seva 
utilització a partir 
de realitzacions 
plàstiques, 
considerant les 
possibilitats i les 
limitacions que 
ofereixen aquests 
materials. 

Utilitzar els materials i 
estris seleccionats seguint 
les pautes d’ús prèviament 
donades. 

Respectar els materials, 
eines i instruments i tenir 
cura del seu manteniment i 
endreça. 
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  Endreçar els estris i 
materials usats i sobrers en 
el lloc i condicions apropiats 
segons les normes 
establertes. 

 

Tenir una actitud activa 
envers la visualització de 
produccions artístiques 

 

Sentir curiositat per 
experimentar i manipular 
amb diversos materials 

 

Esforçar-se per mantenir 
una constància i ganes de 
superació en totes les 
produccions 

Habituarse a  realitzar els 
treballs de manera 
ordenada i organitzada, 
amb pulcritud i rigorositat. 
Respectar l'obra pròpia i 
dels altres 

 
Apreciar els treballs propis i 
dels companys Adquirir una actitud crítica 

de la propia obra i la de les 
altres persones 

Tenir confiança en les 
pròpies possibilitats per a la 
realització de 
manifestacions plàstiques. 

 

ACTITUD Manifestar hàbits 
d’observació, 
atenció i pulcritud, 
com també 
respecte envers 
les obres pròpies i 
d’altres persones. 

Tenir una actitud de 
respecte i valoració per les 
obres d’interès artístic 
presents en l’entorn. 
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LLENGUATGE VISUAL  
 
Davant la ciutat, a l’hora de cercar-hi els elements que podran servir per 
treballar amb els alumnes tant l’educació visual en primer lloc, com la 
plàstica després, m’he fixat en aquells que es puguin trobar en qualsevol 
poble o ciutat, i que il·lustrin conceptes visuals que ajudin a desenvolupar 
els objectius i les capacitats necessàries per a una bona educació visual i 
plàstica. 
Treballant el llenguatge visual podrem arribar a molts altres aspectes i a 
cobrir la majoria dels objectius descrits en l’apartat anterior. 
 
Es tracta de fer un acostament al món sensible, obrir el ulls de l’infant per 
reconèixer el matisos dels colors i la il·luminació; estudiar el moviments, els 
sorolls; avaluar les dimensions i les distàncies; provar les matèries i les 
formes; prendre consciència dels ritmes propis de les coses i éssers més 
diversos; parar-se en el què passa i en el que queda; familiaritzar-se amb 
els valors espacials i les propietats del volum, etc. Tot, per aconseguir 
trobar una manera d’habitar el món de la forma més intensament i 
significativament possible. 
 
 
Blocs temàtics 
 
Els components del llenguatge visual que he sel·leccionat per formar part 
d’aquesta recerca didàctica amb la corresponent proposta pedagògica estan 
englobats en cinc apartats, els quals després es materialitzen en aspectes 
de la ciutat. 
 
Els blocs temàtics són:   L’Estructura 

 El Color 
 La Llum  
 El Grafisme 
 L’Espai 
 

Dins d’aquests grans blocs he anat cercant els temes que ens serviran per 
educar visualment l’infant. De cadascun n’he fet una unitat didàctica, amb 
una explicació, uns continguts i objectius a treballar i amb una sèrie 
d’activitats d’aprenentatge per a poder desenvolupar a l’aula. 
 
Les activitats estan pensades per treballar sobretot a educació primària, 
però amb una mica d’adaptació per part dels mestres poden molt bé 
aplicar-se a Educació infantil i també als primers cursos d’ESO. 
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   BLOCS TEMÀTICS                            UNITATS DIDÀCTIQUES 
 
L’ESTRUCTURA COSSOS GEOMÈTRICS 
 RITMES 
 TEXTURES  
 SIMETRIA  
 FOCALITAT (COMPOSICIÓ) 
 CONTORNS 
 DINAMISME 
 ORNAMENTS 
 
EL COLOR TIMBRE  
 CONTASTOS 
 EMOCIONS 
 
LA LLUM OMBRES 
 REFLEXOS 
 TRANSPARÈNCIES 
 
EL GRAFISME ROTULACIÓ 
 SENYALITZACIÓ 
 GRAFFITIS 
 
L’ESPAI LINIALITAT 
 PERSPECTIVA  
 VOLUMETRIA 
 MONUMENTALITAT (JERARQUIA) 
 
 
Objectius comuns a totes les unitats de programació 
 
Cada tema té els seus objectius a treballar però el cert és que n’hi ha tot 
una colla que són comuns a tots. Només pel sol fet d’estudiar la ciutat ja 
se’n desprenen tot una sèrie d’objectius que a vegades sense ser-ne massa 
conscients, treballarem en totes les unitats didàctiques. 
 
La intenció és que, portant a terme les propostes didàctiques que venen a 
continuació, al llarg de l’escolaritat d’un nen de primària, es puguin 
desenvolupar tots els objectius preceptius de l’àrea d’Educació Visual i 
Plàstica. La ciutat servirà doncs, per motivar i vertebrar l’aprenentage 
artístic. 
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En els currículums de primària d’aquesta àrea, tant en el vigent fins ara 
(segons LOGSE) com en el que es començarà a aplicar el curs 2007-08 
(segons LOE) hi trobem escrits diversos objectius i continguts que tenen 
molt a veure amb el treball que he plantejat. 
 
Alguns d’ells, els més rellevants, són els següents: 
Currículum LOGSE   
- Dominar conceptes, mitjans i recursos expressius que posin de manifest 

les capacitats de percepció, organització de l’espai i representació de 
formes. 

- Utilitzar una anàlisi sistemàtica de les formes i de la seva representació 
objectiva i subjectiva. 

- Copsar i indicar en l’entorn els elements del llenguatge plàstic. 
- Aplicar els recursos bàsics que ofereix el llenguatge visual i plàstic: línia, 

superfície, color, textura, volum i espai. 
- Organitzar intuïtivament les formes a l’espai, establint diverses relacions 

espaials: topològiques, projectives i mètriques. 
- Relacionar-se amb l’entorn i apreciar els valors estètics de la realitat més 

pròxima, tot descobrint-hi les manifestacions culturals en que la imatge 
té un paper preponderant. 

- Analitzar els elements visuals i plàstics que més sobresurten en l’entorn 
immediat: arquitectònic, urbà, rural, etc. 

 
Currículum LOE 
 
- Adquirir la capacitat d’interpretar i representar el món: aprendre a 

percebre, però també a produir a partir del coneixement de sí mateix i 
de l’entorn. 

- Observar i explorar sensorialment els elements presents en l’entorn 
natural, cultural i artístic experimentant les sensacions i emocions que 
provoquen. 

- Experimentar amb les qualitats visual i plàstiques dels materials dels 
elements presents en l’entorn. 

- Observar i discriminar materials, colors, formes, volums, línies, contorns, 
textures, grandària, llum, moviment, bidimensionalitat i 
tridimensionalitat, establint relacions entre les qualitats perceptibles  i el 
què pretenen les imatges i els objectes. 
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També són molts els continguts d’actitud establerts que poden tenir 
alguna relació amb el treball que proposo. Aquí en relaciono uns quants. 
- Predisposició per observar l’entorn. 
- Apreciació sensible de l’entorn. 
- Inquietud per experimentar. 
- Sensibilitat vers els fenòmens estètics. 
- Conscienciació dels missatges visuals presents en l’ambient. 
- Responsabilitat en la utilització correcta de les eines i materials. 
- Sensibilització vers el món de l’art i de la imatge. 
- Mostrar una actitud receptiva vers el llenguatge plàstic. 
 
 
Avaluació 
 
Una vegada desenvolupades les activitats cal fer avaluació. Les orientacions 
per a les activitats d’avaluació han de ser generals per a totes les unitats 
didàctiques, doncs en un principi és més interessant valorar l’actitud, 
l’interès i com està predisposat l’alumne. Després ja es podrà entrar en 
valorar els conceptes entesos, els objectius acomplerts i els resultats 
aconseguits quan es tracti d’una producció. 
També serà molt important tenir en compte un apartat d’autoavaluació en 
què l’alumne pugui reflexionar sobre el propi treball, des de la seva 
motivació fins als resultats i alhora donar-nos pistes als mestres de com 
estan funcionant totes les propostes pedagògiques que anem fent. 
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“L’estructura ajuda a la sustentació i a la organització; 
sense estructura hi hauria el caos”. 

J.J.Beljon, 1990  
 

L’ESTRUCTURA 
 
Consultant el diccionari, estructura és la disposició de les parts dels òrgans 
o de les partícules d’una substància o d’un cos. 
Si ens referim a l’arquitectura, significa el conjunt dels elements resistents 
d’una edificació tenint en compte llur configuració i disposició, determinades 
per la manera de sostenir i construir la coberta i els sostres dels pisos que 
ha de tenir. 
 

Generalment, una estructura consta d’elements que es troben subordinats a 
lleis que caracteritzen el sistema com a tal, lleis de composició que donen al 
conjunt propietats diferents a les de l’element per ell mateix. Cada element 
té el valor que li estableix el conjunt, segons la posició que ocupa. Les 
estructures tenen un poder de transformació i autoregulació per al 
manteniment del seu equilibri intern. 
L’estructura ajuda a la sustentació i a la organització; sense estructura hi 
hauria el caos. 
Estructurar-se és una cosa natural, així ho demostra que a la natura s’hi 
puguin trobar estructures ben diverses: el tronc d’un arbre, una pinya, una 
teranyina, un rusc d’abelles - en el qual l’estructura a més de ser de forma 
ho és també d’organització -. Així mateix, la paraula estructura fa referència 
a molts àmbits. Són infinitat els aspectes que es regeixen segons una 
estructura, començant pel nostre cos mateix, però també la trobem en el 
món mineral, l’economia, la política, la música o els textos, entre d’altres. 
 
Les primeres estructures que l’infant comprèn són les relacionades amb el 
camp sensorio-motriu i topològic, que és el treball que es pot fer quan és 
petit. Més endavant ja es pot passar a sistemes estructurals més 
complicats. 
 
Al llarg d’aquest apartat descobrirem i analitzarem els aspectes inherents 
que tenen les estructures arquitectòniques o de distribució que trobem a la 
ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSSOS 
GEOMÈTRICS



COSSOS GEOMÈTRICS

"Els cubs, els cons, les esferes, els cilindres i les piràmides són les grans formes primàries 

que la llum revela clarament; la imatge d'aquestes és clara i tangible, sense ambigüitat. 

Per aquesta raó són formes belles, les més belles."

Le Corbusier, 1920

En el nostre entorn tridimensional les figures són en volum i l'aspecte d'aquestes varia 

molt segons la forma que tenen, els contrastos, les proporcions.…Segons la teoria del 

Einfuehlung (citada per B.Zevi a Saber ver la arquitectura) "la persona té la capacitat de 

transferir el propi esperit en un edifici, d'humanitzar-lo, fer-lo parlar, vibrar amb ell, 

establir una relació humana entre l'arquitectura i l'home". Realment, les línies i els volums 

arquitectònics a part de personalitzar cada edifici, transmeten tot tipus de sensacions a 

qui el mira.

Hi ha unes figures bàsiques que són presents en la configuració arquitectònica del nostre 

entorn: cub, esfera, con, piràmide i cilindre. 

Aquestes formes geomètriques bàsiques estan dotades de significat : cub i esfera poden  

significar equilibri, centre. El cub és pesat, sòlid, estàtic, sense direcció. L'esfera 

protegeix.

La piràmide transmet estabilitat, no pot caure, fermament adherida al terra. La forma 

piramidal és molt freqüent a la natura: muntanyes... A més, es creu també en la màgia 

d'aquesta forma, contra les radiacions nocives. 

Tot i no ser una forma bàsica, l'espiral és molt present en la natura. Una espiral implica 

matèria en moviment sota una gran força, però continguda en uns límits.

Rodin va definir l'escultura com l'art dels entrants i sortints. L'arquitectura segueix els 

mateixos principis: té sortints, elements que han de ser modelats tridimensionalment, 

però també té zones de transició entre ells, llocs on el còncau canvia a convex i viceversa.

La forma de l'objecte o construcció defineixen l'espai intern. L'espai extern  rodeja i limita 

la forma, i és necessari per a la seva existència i percepció.

Des de ben petits, els infants juguen amb cossos geomètrics i fan construccions amb 

aquests cossos. Per  aconseguir-les, inconscientment han d'experimentar amb l'equilibri 

de forces, la composició i la forma dels diversos volums.



Continguts d'educació visual i plàstica:

Identificació de cossos geomètrics en la ciutat.

La geometria en la realitat quotidiana.

Representació d'una forma plana en volum.

Representació del volum damunt el pla.

Construccions modulars.

Objectius didàctics:

Apreciar la configuració geomètrica o forma genèrica dels objectes.

Captar l'estructura volumètrica dels objectes de l'entorn a partir dels tres eixos que el 

defineixen: amplitud, altura i profunditat.

Representar una mateixa forma en diferents posicions a fi de poder comprendre les seves 

relacions amb l'espai bi/tridimensional.

Construir en volum elements representats bidimensionalment des de diferents punts de 

vista.

Representar bidimensionalment (dibuixant o pintant) elements que estiguin en volum.

Elaborar formes en volum a partir de l'experiència visual i hàptica: ple/buit, 

còncau/convex, total o en relleu, alt /ample / profund.

Utilitzar el modelatge i les construccions per expressar la forma en volum i la relació entre 

formes en l'espai tridimensional.

COSSOS GEOMÈTRICS



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar façanes que tinguin cossos geomètrics rellevants.

- Associar els volums que hem trobat a cossos geomètrics concrets.

- Quins cossos geomètrics predominen? Per què? Treure conclusions.

- Analitzar la distribució de volums en una façana.

- Quines formes hi trobem?

- Com estan colocats? Ordenació, ritmes, contrastos, focalitat,..

- Quina funció hi tenen?

- Són volums entrants o sortints?

- Dibuixar una façana que tingui cossos geomètrics ben definits.

- Tornar-la a dibuixar, però canviant el tipus de cos geomètric.

- Disposar de cossos geomètrics i fer construccions diferents, tot combinant-los.

- Dissenyar i construir formes volumètriques a partir d'una base (per exemple, el cub) 

però amb transformacions.

- Construir un volum que faci de mòdul i combinant-lo, arribar a fer una escultura o 

construcció.

- Fer construccions en les quals un volum predomini per sobre dels altres.

- Distingir i aplicar contrastos entre volums.

- A partir d'un objecte, fotografiar o dibuixar les diverses cares .

- Cercar  volums en negatiu en les facanes dels edificis.

- Experimentar amb volums en negatiu: petjades a l'arena, objectes en el fang tou...

- Agafar un element volumètric d'un edifici i col.locar-lo en un altre. Pensar i esbossar 

l'espai negatiu resultant al primer edifici i l'espai positiu resultant al segon edifici. 
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RITMES

"En grec, la paraula ritme significa fluir. El ritme és quelcom que flueix”

JJ Beljon

El ritme és la repetició regular de línies, formes i colors. Un ritme pot ser constant 

(s'anomena repetició), alternat, accelerat, gradual o radial, depenent de la magnitud dels 

elements que se succeeixen, la seva disposició i l'amplitud dels intervals entre un element 

i un altre.

Així doncs,  les pautes de composició rítmica són: 

Euritmia o simetria, juxtaposició de dues coses iguals; repetició, disposició formant una 

sèrie; alternativa, repetició i alternança d'elements desiguals; gradació, elements que 

disminueixen o augmenten gradualment; radiació, disposició d'elements a partir d'un 

centre o al voltant d'ell; poligonia, formant angles entrants i sortints i ondulació quan és 

uniforme.

Per exemple, el tic-tac d'un rellotge és una repetició, seria un ritme constant, mentre que 

les onades del mar tindrien un altre tipus de ritme. 

El ritme és present en la natura, i l'home l'ha utilitzat en les seves obres visuals, musicals 

o arquitectòniques per fer-les més harmonioses i que responguin millor a les seves 

exigències.

Igualment, en una ciutat hi trobem fàcilment exemples de ritmes. Tant en l'arquitectura 

com en l'urbanisme hi abunden elements posats en repetició (ritme constant): arbres o 

fanals d'un carrer, pilones per distingir les zones peatonals, finestres d'un bloc de pisos o 

arcades d'un pont o una plaça.

La repetició simple ens transmet la impressió de seguretat i calma, però el ritme ens dóna 

quelcom més, personalitza el lloc.

Encara que aquí parlem del ritme visual, el concepte de ritme és potser més usual en 

termes musicals. Ara bé, música i art visual poden estar estretament relacionades i serà 

fàcil treballar-ho conjuntament.



Continguts d'educació visual i plàstica:

Identificació i reconeixement de ritmes visuals.

Seriacions.

Repeticions.

Creació de ritmes visuals.

Relació ritme visual -ritme musical.

Objectius didàctics:

Identificar ritmes visuals.

Cercar ritmes dels diversos tipus: repeticions, alterns, graduals, radials, …

Cercar l'element clau de cada ritme.

Relacionar ritme visual amb ritme musical.

Crear nous ritmes, tant visuals com musicals.

Confeccionar formes no figuratives ordenades en ritmes: lineals (sanefes), radials i 

concèntrics.



Activitats d'aprenentatge:

L'educació artística inclou també l'educació musical. Música i Visual i Plàstica estan molt 

relacionades i formen una part molt important per a l'educació de tota persona. En els 

nous dissenys curriculars que es començaran a aplicar,  existeix un sol bloc anomenat 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA,  el qual es desglossa en MUSICA i VISUAL I PLÀSTICA. Per tant 

serà bo poder integrar en una mateixa activitat les dues disciplines. Una de les millors 

maneres de relacionar-les pot ser mitjançant el concepte de ritme.

Relacionar ritme arquitectònic i ritme musical:

- Escoltar músiques amb ritmes de diferent tipus. 

- Associar-les a ritmes arquitectònics d'edificis de la ciutat representats en 

fotografies.

- Cercar en l'entorn de l'escola ritmes visuals, ja siguin naturals, arquitectònics o de 

qualsevol altre tipus.

- A partir de dibuixos o fotografies d'aquests ritmes trobats, crear ritmes amb 

instruments de percussió. Els ritmes visuals serveixen de "partitura".

- Mentre s'escolta el ritme concret, visualitzar altres ritmes musicals tot dibuixant 

línies, formes o colors.

- Crear ritmes visuals  amb elements de joc (arquitectura o altres). Dibuixar-los.

- Cercar en la ciutat elements que es repeteixen. Ressaltaria igual aquest element si 

no estigués repetit?

- Fer-ne fotografies i després classificar-les segons el tipus de ritme: formes 

naturals, artificials, ritme regular, alternat, creixent, decreixent, radial...

- Veure com estan disposats els elements (en línia, en cercle,…)

- Dibuixar esquemàticament quina és la forma que es repeteix a cadascun dels 

ritmes trobats.

- Cercar altres maneres de fer ritmes amb aquest element.

- Inventar una forma i crear superfícies rítmiques, és a dir, repetir la forma inventada 

amb el ritme escolllit i crear estampats, enrajolats, orles, etc.
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"Treballant formo el meu pensament i d'aquesta lluita entre el que vull i la realitat de la 
matèria, neix un equilibri de tensions". Antoni Tàpies

Un element omnipresent en tot el que veiem o tenim és la textura. La paraula textura ve 
del llatí "texturam" i es refereix a  l'entrellaçat, a la disposició i ordre en els fils dels teixits. 
Però el significat del terme varia segons la matèria de què es tracti. 
La textura d'un material està lligada a la seva estructura interna, és a dir, a la disposició i 
ordre de les partícules que el formen. 
En general, una textura és el resultat de la disposició de molts elements iguals o 
semblants, distribuïts a igual distància entre ells sobre una superfície de dues dimensions 
i de poc relleu. La textura sensibilitza una superfície. L'ull hi percep uniformitat però són 
poques les superfícies llises que hi ha. 

"La textura és la pell, segons com sigui aquesta pell ens produirà sensacions diverses. Els 
objectes i les ciutats també tenen pell. Vistos des de dalt, les ciutats , les regions i els 
països tenen una pell pròpia", tal com diu J.J. Beljon en el llibre Gramàtica del Arte.

Tenim textures en el propi cos, en la roba que portem, en els mobles que fem servir, en les 
parets, el carrer, l'entorn,.. La ciutat on vivim és plena de textures, doncs són molts els 
materials que hi trobem i que a més, estan distribuïts de formes molt diferents (totxos, 
enrajolats, empedrats, enreixats,..) i  ens suggereixen sensacions diferents. 

Hi ha textures només visuals o gràfiques i altres que alhora són visuals i tàctils. Aquestes 
darreres són segurament les més interessants en l'educació de l'infant, ja que 
desenvolupar el sentit del tacte té molta importància. Si no s'han experimentat textures 
tàctilment serà més difícil de reconèixer-les visualment. 

Una bona manera d'explorar l'entorn i d'apreendre'n tot el que d'aprofitable té per a 
l'educació visual i plàstica és cercar textures. Si sortim al carrer, o tan sols al passadís de 
l'escola, tot és llis? Solament a la classe, si toquem amb els ulls tancats els diversos 
materials, hi notem diferències? Temperatura, rugositat, consistència…Cada material té 
la seva textura.
L'infant, des de ben petit pot experimentar sobre aquest tema; de fet, a les aules 
d'educació infantil es fan jocs per desenvolupar el tacte. Més endavant podrà fer l'anàlisi 
dels elements que conformen la textura, així com  també crear-ne de noves, siguin en 
relleu o gràficament.



Continguts d'educació visual i plàstica:
 
Elements del llenguatge visual i plàstic: la textura.
Observació de l'entorn i els seus elements.
Apreciació sensible de l'entorn.
Ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació i expressió.

Objectius didàctics:

Utilitzar una anàlisi sistemàtica de les formes i de la seva representació objectiva i 
subjectiva.
Detectar els elements visuals dominants que particularitzen un objecte: forma, color, 
textura i grandària.
Aplicar els recursos bàsics que ofereix el llenguatge visual i plàstic: línia, superfície, color, 
textura, volum i espai.
Explorar sensorialment l'entorn (especialment mitjançant la vista i el tacte) com a mitjà                           
d'informació i posterior expressió o representació.
Descriure les textures de les superfícies d'objectes de l'entorn immediat tot diferenciant-
les. 
Emprar la textura com a element implícit en la forma.
Discriminar les textures entre visuals i tàctils, naturals i artificials. 
Representar diferents qualitats de textura com a mitjà expressiu.
Ser receptiu envers les formes i les imatges de l'entorn, com també del fet artístic.
Realitzar composicions a partir de textures orgàniques i inorgàniques.

Activitats d'aprenentatge:

- Sortir al carrer i cercar textures. Fotografiar-les.
- Classificar-les: textures matèriques (natural, artificial o elaborada) o textures 

visuals; ordenades o desordenades; 
- Fer la projecció d'allò que s'ha fotografiat i d'altres fotografies de textures. 
- Cercar textures per la classe.
- Gravar-les en un full de paper, amb la tècnica del "frotage".Utilitzar materials 

diferents.
- Retallar i aplicar en una composició totes les textures capturades.

- Cercar en les textures analitzades com estan formades.
- Repeticions. Aïllar l'element que es repeteix.
- Ritmes. Com i cada quan es repeteix? És un ritme constant?
- Quin tipus de repetició hi ha.
- Repetir el mateix element, però d'una altra manera, creant una nova textura.



- Crear textures dibuixant.
- Dibuixar textures en fulls d'acetat, superposar-los i que en resultin de noves.
- Fer un dibuix i "pintar-lo" en blanc i negre, amb textures (cada espai amb una textura 

diferent),  per distingir els diversos plans que el formen.
- Crear una col.lecció de textures (amb papers d'empaperar, paper de vidre, robes i 

altres materials a l'abast. Fer-ho per duplicat doncs pot servir com a joc per aparellar 
amb els ulls tapats.

- Cercar papers d'empaperar del mateix color però amb textures diferents i fer una 
composició.

- Deixar a l'abast de l'infant materials diversos (terres, fang, plàstics...) perquè creï 
textures damunt d'una superfície.

- Textures en el disseny gràfic.
- A simple vista, hi existeixen textures?
- I si s'observa qualsevol imprès amb un comptafils?
- Adonar-se que cada color està format per diversos puntets, a vegades de colors 

diferents, els quals l'ull s'encarrega de barrejar.
- Hi ha alguns artistes que ens mostren com funcionen les textures en els impresos, 

han fet d'això una part del seu art. Pertanyen al pop-art. Per exemple,  Roy 
Linchestein té alguns quadres en què posa de manifest la textura que conforma la 
imatge.

- Cercar impresos en els quals s'utilitzin textures diferents per "pintar" les 
superfícies.

- En arts gràfiques hi ha un concepte semblant a la textura que s'anomena "trama". 
Una mateixa tinta donarà un color amb més o menys intensitat segons la trama 
que tingui. Practicar amb el mètode de la trama i fer dibuixos colorejant-los així.

- Amb un programa de dibuix, a l'ordinador, cercar diverses trames i comparar la 
intensitat de color que donen.

- Cercar papers impresos que tinguin diversos tons d'un mateix color i investigar 
com està fet.

- Visitar  un estudi de disseny gràfic i rebre les explicacions corresponents de les 
persones que hi treballen.

- Cercar artistes que en la seva obra donin molta importància a les textures, siguin 
matèriques o visuals, com Antoni Tàpies o Víctor Vasarely.

- Estudiar com són aquestes textures i analitzar com estan organitzades.
- Quin efecte tindria la mateixa obra si en lloc d'una textura hi hagués una superfície 

llisa? Provar-ho.
- Crear composicions lliures amb materials diversos, texturades.
- Experimentar la textura caminant descalços per diferents materials. (els japonesos 

van per casa descalços i distingeixen les habitacions amb el tacte dels peus. La 
nostra cultura tàctil no està tan desenvolupada com l'oriental, però podem intentar-
ho.)





SIMETRIA



SIMETRIA

La simetria és el moviment que resulta de transformar en ell mateix un punt o una recta 

que passa per ell.

La simetria es basa en l'equilibri, forces iguals oposades que es neutralitzen.

Principalment existeixen dos tipus de simetria: l'axial i la radial o central. La simetria axial 

té un sol eix i la central o radial en pot tenir més d'un.

També existeixen altres efectes de simetria. Per exemple la trasl·lació, que és la repetició 

d'una forma al llarg d'una línea recta o corba, o la rotació, quan la forma que es repeteix 

gira entorn d'un eix.

En la vida, la simetria és un element sempre molt present. Majoritàriament, tot el que ens 

envolta obeeix a les lleis de la simetria, començant per nosaltres mateixos. Així tenim dos 

braços, dos ulls, dues orelles, dos pulmons, dos peus…;el nostre cos obeeix a una simetria 

axial, amb un sol eix central. 

Però si ens fixem en la natura també hi trobem molts exemples de simetria radial: gota 

d'aigua quan cau en un toll, rajos del sol, flors, branques dels arbres, entre d'altres.

Igualment, la majoria dels objectes són simètrics: taula, cadires, llit, televisió, cotxe…) 

J.J.Beljon té tota la raó al dir que "el simètric s'imposa a les nostres consciències". 

Per últim si ens fixem en la ciutat, veurem infinitat d'elements simètrics: façanes, 

finestres, portes, elements ornamentals, fanals places... Fan bona l'afirmació de Vitruvi : 

"cap edifici pot tenir una bona composició si es descuiden la simetria i la proporció". La 

simetria té un paper destacat en la ornamentació. 

La simetria ens porta a l'equilibri total però sense vida. És més estimulant un equilibri 

asimètric, algun detall que en surt i dóna personalitat. Per entendre-ho, J.J. Beljon ens 

posa un exemple: un kilo de plomes i un kilo de plom, la balança ens indica equilibri, però 

són coses ben diferents.



Continguts d'educació visual i plàstica:

La simetria. 

Conèixer i aplicar els diversos tipus de simetria.

Identificació d'elements simètrics en la realitat.

Construcció d'elements simètrics.

Objectius didàctics:

Identificar els elements simètrics.

Conèixer i saber distingir els diversos tipus de simetria.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar edificis que tinguin alguna simetria:

- En la distribució de la façana.

- En algun element concret: finestres, portes, etc.

- Dibuixar-lo i/o fotografiar-lo. Fer-hi els eixos de simetria.

- Analitzar a quins tipus de simetria correspon.

- Donar dibuixat o fotografiat la meitat d'un element o façana i completar-lo dibuixant 

simètricament.

- Un lloc on gairebé sempre hi ha simetries és a les finestres i portes. Es pot fer un 

treball aprofundint més sobre les finestres:

- Què és una finestra?

- Per què serveix?

- Amb què té similitud una finestra?

- Quines característiques ha de tenir?

- Proporcionar fotografies de finestres i debatre: qui hi deu viure? de quin tipus 

d'edifici és? qui hi pot haver darrera d'elles? Ordenar-les de més antiga a més 

moderna.

- Dibuixar 3 finestres diferents que hi hagi al carrer de cada alumne.

- Analitzar-ne la forma, trobar-hi l'eix de simetria i els detalls que l'indiquen.

- Copsar la multitud de formes i decoracions presents en les diverses finestres 

trobades.

- Crear cadascú la seva pròpia finestra i descriure el perquè és així.

- Què t'agradaria veure des de la teva finestra? Dibuixar-ho.

- Plegar un paper per la meitat, retallar una silueta i observar la simetria axial que en 

resulta si es desplega.

- Plegar un paper primer per la meitat i després,  des del centre en forma de triangles. 

Retallar una silueta i observar la simetria radial que en resulta quan es desplega.





FOCALITAT



FOCALITAT

"És el punt dominant o l'estrella de l'espectacle"

J.J. Beljon

Podem anomenar focus o punt focal al lloc on es concentra i s'enfoca la nostra atenció. 
Aquest punt és on es dirigeix la mirada de l'espectador. Amb frequència, podem trobar la 
presència d'un segon o fins i tot d'un tercer punt focal, marcant així el recorregut de 
l'observació. 

El punt focal és un element que trobem en una composició i que accentua l'estabilitat o 
l'inestabilitat, segons on està situat. És per això que autors com Dondis l'anomenen 
accent.

El punt focal té molt a veure amb la composició. Però, què és la composició? En diem 
composició a la manera com l'artista disposa els elements que componen un dibuix. Tal i 
com Betty Edwards defineix, "els components essencials són: les formes positives 
(objectes o persones), els espais negatius (zones buides) i el format (relació llarg - 
ample)".

La percepció humana tendeix a l'equilibri. Anomenem equilibri quan hi ha una 
compensació de forces, en aquest cas, visuals. L'esperit geomètric de l'home, preocupat 
sempre per l'ordre, va començar a optar per l'esquema compositiu més simple: el 
simètric, és a dir una figura central estableix l'eix i al seu costat els elements es 
distribueixen per un igual a banda i banda. Però la simetria i l'equilibri absolut transmeten 
apatia. La introducció d'algun element que creï tensió visual sense arribar, però, a trencar 
l'equilibri, ajuda a l'espectador a mantenir una activitat visual sobre la imatge. 

D'acord amb aquests principis, els productes visuals de qualitat combinen equilibri i 
tensió en la composició, en la construcció de la imatge i en la seva concreció, i ho fan de 
forma unitària tot combinant els elements visuals que la integren: línies, formes, colors i 
textures.

En qualsevol obra hi podem trobar línies imaginàries que en defineixen la seva 
composició: el triangle (piràmides, temples clàssics, madones renaixentistes...), el 
cercle, amb el seu poder de concentració, i la diagonal, que dóna més moviment. La llum i 
el color, mitjançant els efectes de contrast, lluminositat i saturació també poden 
esdevenir elements compositius i focals importants.

D'aquesta manera, el tractament de la focalitat que l'artista realitza a la seva obra es 



converteix en una prioritat essencial, ja que és l'observador qui adopta el paper de jutge i 
és l'observador qui sent la musicalitat que li transmet l'obra, buscant un cert benestar i 
aquell equilibri en la composició que l'artista ha volgut plasmar.

Continguts d'educació visual i plàstica:

Nocions espacials topològiques

Relacions que generen els objectes

Identificació dels elements que configuren una composició.

La composició. Equilibri i compensació de masses

Ús del codi visual per a la composició.

Estructura compositiva, composició tonal, composicions simètriques, moviments lineals, 
ritme, línies de força.

La composició plàstica. Elements i configuracions estructurals més evidents.

Objectius didàctics:

Entendre què és i com funciona la composició.

Diferenciar els diversos elements que configuren una composició.

Detectar l'estructura interna d'una composició.

Saber distingir els punts focals en qualsevol àmbit.

Elaborar composicions molt senzilles amb objectes relacionant la forma, el color i l'espai 
per tal de representar-les posteriorment.

Realitzar una composició i buscar l'equilibri de les formes que la configuren.

Operar reflexivament amb els elements que configuren el llenguatge plàstic (mesura, 
proporció, relació, ritme, simetria, compensació de masses, moviment…) a fi de 
combinar-los significativament tot realitzant una composició.

Definir les estructures bàsiques compositives d'ús més freqüent.



Activitats d'aprenentatge:

- Davant de qualsevol espai urbà, distingir què crida l'atenció i perquè (en un edifici, 
un carrer, una plaça...).

- Observar una vista aèria de la ciutat, al natural o en foto i trobar-hi els punts focals.

- A la ciutat hi ha edificis que es poden considerar com a punts focals? Quins i per què?

- Damunt un plànol de la ciutat marcar segons el criteri personal, el punt focal de cada 
barri. Per què ho és?

- A l'escola n'hi ha algun?

- Crear punts focals a la classe, al passadís, al pati...

- Cercar edificis o altres elements que siguin simètrics però que tinguin algun detall 
que trenqui la simetria.

- Practicar i agafar consciència del recorregut que fa la mirada davant de qualsevol 
edifici o altre element.

- Estudiar la composició de façanes i destacar-ne els seus elements més significatius o 
estelars, dibuixant-les o fotografiant-les.

- Traçar les linies compositives d'una façana.

- Modificar la composició d'una façana. Disposar de les peces de la façana 
fotografiades i reconstruir-la de diferent manera (simètrica, amb un potent punt 
focal, ordenada, desordenada..).

- Dibuixar noves composicions cercant l'equilibri sense haver de recórrer a la simetria.

- Dibuixar només els elements focals d'una renglera de cases.

- Fer amb tots ells  una nova composició i triar què es convertirà llavors en el focus 
d'atenció.

- Analitzar i assenyalar els punts focals de diverses obres d'art.

- Dibuixar les línies imaginàries i esquemàtiques que defineixen la composició i 
marcar quin recorregut hi fa la mirada.

- Cercar en la publicitat impresa o audiovisual com es fa servir la focalitat. 

- Crear un anunci publicitari d'un producte per tal que la gent s'hi fixi i se sàpiga 
ràpidament què és el que anuncia. Emprar el concepte de focalitat.





CONTORNS



CONTORNS

"La gran regla d'or de l'art, així com també de la vida és aquesta: com més clara, marcada 

i forta sigui la línia límit, més perfecte és el treball d'art."

William Blake

La línia límit que conté qualsevol element és el contorn. La superfície que queda dins 

d'aquest contorn és la silueta.

A la realitat que ens envolta, la línia-contorn habitualment no hi és present; les formes 

destaquen més pel color o pel contrast de forma. Tot i així, serà interessant de cercar-la.

Diu Beljon que "els contorns són per a la gent que se sent segura". De fet, una línia 

contorn ben delimitada dóna més presència i rellevància a l'objecte el qual envolta. És 

com un signe d'exclamació, un mètode d'emfatitzar qualitats.

Pels dibuixants d'icones els contorns eren sagrats, en l'art romànic i en les vidrieres 

gòtiques els contorns de les figures eren importants i dominants. Al segle passat, Fernand 

Leger va perfilar sempre en negre el contorn de les figures de les seves obres. Actualment 

molts artistes aprecien el contorn, incloent-hi els dibuixants de còmic i els artistes del 

graffiti.

En la ciutat  podem trobar molts contorns, alguns explícits però sobretot n'hi ha molts 

més d'implícits. Cada lloc té el seu contorn, la ciutat està envoltada de muntanyes, o de 

mar, o de plana... Quan veiem una ciutat de lluny, aquesta té unes formes concretes que 

configuren el seu contorn; són les siluetes que la personalitzen i que tantes vegades es 

fan servir com a símbol identitari o per a fer-ne publicitat.



Continguts d'educació visual i plàstica:

Establiment de relacions entre la forma real i les seves imatges o formes representades. 

Caracterització d'una superfície: delimitació lineal, diferenciació tonal i textural.

La línia-contorn i la silueta.

Objectius didàctics:

Descriure, a partir de l'entorn, situacions pròpies de l'espai topològic: obert/tancat, 

interior/exterior, dins/fora, continuïtat/discontinuïtat, regió/frontera...

Utilitzar la línia com a element bàsic que defineix la forma.

Plasmar de manera sintètica allò observat.

Descriure diferents tipus de formes i relacionar-les entre sí: descriptives, geomètriques, 

casuals.

Classificar diferents tipus de formes: orgàniques, inorgàniques, abstractes, analìtiques, 

sintètiques..

Realitzar composicions a partir dels diferents tipus de formes. 



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar en la ciutat edificis que tinguin línies-contorn visibles. On estan situades?

- A partir de fotografies o del natural, dibuixar el contorn d'un edifici o d'un altre 

element, de manera que s'hi intueixin els trets més essencials perquè es pugui 

reconèixer.

- Associar determinades línies-conton a fotografies d'edificis o d'altres elements.

- Abstraure línies-contorn d'elements del mobiliari urbà i fer-ne combinacions per a 

noves composicions.

- Dibuixar la línia contorn "imaginària" que envolta la ciutat (perfils de les muntanyes, 

camps…)

- Estudiar i treballar l'obra d'artistes com F. Léger o G. Rouault, els quals fan servir la 

linia-contorn.

- Fer un dibuix lliure, marcar bé tots els contorns i pintar per dins.

- Fer el mateix dibuix, però sense la línia-contorn, només diferenciant els seus 

components pel color o la forma. Semblances i diferències amb l'anterior, sensacions 

transmeses.

- Fer siluetes. Per exemple, treballar en una plaça de la ciutat, extraure, dibuixant, els 

contorns principals; pintar-los per dins i fer-ne siluetes, però que es puguin 

identificar amb l'original.

- Crear la silueta de la pròpia ciutat, amb els edificis o elements més representatius.

- Fer siluetes de Barcelona, França, Itàlia… Quins elements i contorns hi posarem?





DINAMISME



DINAMISME

La vida és moviment, canvi i transformació d'energia, però també és estabilitat i ordre.

El moviment és una de les forces visuals més predominants en l'experiència humana i 
està present en el nostre entorn amb molta més freqüència del que sembla.

Aparentment existeix només en els films, la televisió, la maquinària, les escultures 
mòbils, etc. però hi ha diverses tècniques que serveixen per enganyar l'ull i donar 
sensació de moviment.

En una ciutat hi podem trobar elements dinàmics, que es mouen habitualment  empesos 
pel vent, però també línies, volums, edificis... que ens donen igualment la sensació de 
dinamisme sense necessitat del vent. Fins i tot el propi desplaçament d'un subjecte i la 
seva interacció amb les formes ho podriem considerar també dinamisme.

De tots els tipus d'elements dinàmins parem atenció als freqüentment anomenats 
"mòbils". Amb antecedents com les campanes, els llums xinesos giratoris o les 
marionetes de diversos països i amb un origen difícil de determinar, aquestes obres 
tridimensionals de moviment imprevisible es consagren definitivament l'any 1932 quan 
Alexander Calder va construir els primers mòbils. Calder volia expressar el moviment per 
ell mateix, defensava que "el propi moviment és l'obra d'art".

En la mateixa línia s'expressa Frank Popper a Historia del Arte (Ed. Salvat). Per ell, "una 
obra acabada és una proposició oberta; l'artista és l'investigador i l'espectador, l'actor. El 
mòbil estableix noves relacions entre l'home i el seu entorn".



Continguts d'educació visual i plàstica:

Equilibri i composició.

Experimentació amb els materials .

El moviment relacionat amb la qüestió artística.

Art cinètic.

Cinema i animació.

Objectius didàctics:

Entendre que amb el dibuix o la pintura podem crear en l'espectador sensacions diverses.

Practicar amb el moviment: materials, equilibri, aspectes diversos…

Conèixer obres artístiques a on el dinamisme (moviment) hi tingui importància.

Investigar amb les línies i la seva relació amb el moviment.

Entendre com funciona el cinema.

Treballar el dibuix animat.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar en la ciutat elements mòbils (penells, escultures, portes automàtiques...).

- Segons els elements trobats, treure conclusions de quins són les formes millors i 
els materials més aptes per al moviment.

- Identificar formes que donen la sensació de dinamisme.

- Dibuixar aquestes formes i analitzar les característiques que tenen.

- Dibuixar diversos tipus de línies i analitzar aquelles que es farien servir per a indicar 
moviment.

- Representar el moviment o dinamisme en dues dimensions.

- Explorar en els còmics. Quins elements representatius es fan servir per a denotar 
moviment? Classificar-los segons el seu significat.

- Cercar artistes que en la seva obra utilitzin peces dinàmiques, que es mouen: 
Alexander Calder, Nicolas Schöffer o Julio le Parc en poden ser uns bons exemples.

- Crear escultures mòbils amb formes fetes de cartolina o altres materials.

- Cercar artistes que amb les seves obres ens donin sensació de moviment (art 
cinètic): Umberto Boccioni, Moholy-Nagy, Victor Vasarely, entre d'altres.

- Crear dibuixos o pintures que ens donin la sensació de moviment.

- Dibuixant, fer esbossos d'un company/a que ens fa de model i que es mou 
lentament.

- Fent servir la càmera fotogràfica, disparar en el mode que treu quatre o cinc fotos 
consecutives per poder veure el moviment seqüenciat.

- Filmar un moviment, sigui d'una escultura mòbil, objecte i/o persona. Passar-lo a 
poc a poc i destriar-ne les diferents parts de les quals consta.

- Aprofundir en els dibuixos animats: imatges dibuixades que es veuen en moviment.

- Entendre què és un fotograma i distingir els diferents fotogrames que configuren un 
moviment. És important el nombre de fotogrames perquè es vegi millor el 
moviment.

- Crear un petit film d'animació. Amb dibuixos fets a mà o fer una animació amb 
l'ordinador.

- Cercar il·lusions de moviment en l'entorn proper. Filmar-les o dibuixar-les. Crear-ne 
de noves. (Per exemple, la lluna -en una nit de vent- sembla que es mogui entre els 
núvols). 





ORNAMENTS



ORNAMENTS

Un ornament és quelcom afegit que serveix per embellir o adornar. En la vida quotidiana i 
en tot el que veiem al nostre voltant hi ha infinitat d'ornaments. Des de les joies i d'altres 
petits detalls que les persones portem a sobre, passant per les flors que pengen dels 
balcons de les cases o en els jardins... fins als elements ornamentals que trobem en les 
façanes dels edificis. És d'aquests últims que tractarem més profundament.

Trobem dos tipus d'elements ornamentals, els que són a la vegada constructius i els que 
simplement tenen la funció d'embellir.

Depèn de l'època en que s'ha construït l'edifici en qüestió, pot ser que estigui molt decorat 
o poc. En èpoques com la barroca, com més elements decoratius hi havia més poder 
significava. En d'altres èpoques es feia per gaudir-ne visualment, algunes vegades, però, 
només eren funcionals. Els ornaments poden ser de ceràmica, de ferro, d'obra…; en 
relleu, pintats o rebaixats. 

Els detalls ornamentals, segons les característiques que tenen, ens marquen l'època en 
què han estat fets, i a vegades, cercant-los ens podem trobar en un edifici concret, detalls 
curiosos que són realment vestigis d'altres èpoques. Aquests elements ens recorden el 
passat, això ens lliga amb els nostres avantpassats. A vegades s'inclouen aquests 
elements  expressament, una mica canviats, i així porten el passat al present i ens fan 
sentir que no som els primers ni els últims.

Moltes vegades els ornaments dels edificis es basen en repeticions d'un motiu o alternen 
dos o tres en forma de sanefa. També hi ha alguna peça ornamental que es pot considerar 
una obra d'art, per ser única i original.

Els ornaments els fa una artesà, cada artesà descobreix les seves pròpies formes i el seu 
propi estil. L'estil és la síntesi visual dels elements, les tècniques, la sintaxi, l'expressió i la 
finalitat bàsica que té.  Potser la millor manera de definir-lo és considerar-lo com una 
categoria o classe d'expressió visual conformada per un entorn cultural total. Qualsevol 
estil visual té el seu propi caràcter i el seu propi aspecte segons les tècniques visuals 
aplicades.



Continguts d'educació visual i plàstica:

Identificar i diferenciar ornaments constructius i ornaments embellidors.

Formes i temes ornamentals.

Estils ornamentals segons l'època que han estat fets.

Els motlles.

Objectius didàctics:

Reconèixer els elements ornamentals que hi ha en l'arquitectura de la pròpia ciutat.

Relacionar forma i funció.

Detectar els elements visuals dominants que particularitzen un objecte, en aquest cas, 
peça d'ornamentació (forma, textura, color i mesura).

Detectar les relacions entre la forma real, les seves imatges i les formes representades.

Relacionar imatges ordenant-les en el temps.

Identificar els diversos estils ornamentals amb èpoques concretes de la història de l'art.

Projectar, de manera personal i creativa, formes figuratives i abstractes: estilització, 
transformació, sintetització...

Abstreure d'un conjunt aquells components bàsics que li donen contingut i personalitat.

Seleccionar les parts d'un conjunt en funció d'una determinada intencionalitat.

Experimentar la tècnica del motlle.



Activitats d'aprenentatge:

- Observar una façana. Hi ha motius ornamentals? Quins? Es repeteixen? Són  únics? 

- Cercar en les façanes dels edificis els elements que són ornamentals. Per exemple, 
cadascú cerca els de les cases del seu carrer.

- Dibuixar els ornaments que han trobat.

- Diferenciar els que són constructius o tenen alguna funció (ventilació, balcons,..) o 
els que són només embellidors.

- Cercar similituds  i diferències entre ells.

- Classificar-los per temes (florals, geomètrics…), per èpoques (medieval, barroca, 
neoclàssica, modernista... contemporània..), per tècnica (relleu, pintat, 
ceràmica…)

- Investigar com és la seva disposició (lineal, simètrica,..) 

- Cercar semblances i diferències entre el que representen i la realitat

- Crear nous ornaments a partir la sintetització de flors o d'altres elements de la 
natura.

- Crear-ne d'altres inventats i fantasiosos i col.locar-los, dibuixant o fent una maqueta, 
en un hipotètic edicifi o espai urbà.

- Descobrir els elements ornamentals que hi ha com a culminació, en la part més alta 
dels edificis.

- Inventar altres acabaments per aquests edificis.

- Veure de quins materials estan fets els ornaments (ceràmica, forja, ciment,..) i 
treballar a l'escola amb alguns d'aquests materials.

- Degut a que en una façana s'hi poden trobar nombrosos ornaments idèntics i 
repetits, es pot pensar que han estat fets amb un motlle. Explicar com es fa un motlle 
i experimentar-ho

- Donar el dibuix o fotografia d'un element ornamental concret i crear la façana on se'l 
podrà col.locar.

- Tenir diversos elements ornamentals (fotos retallades,…) i crear amb ells, noves 
façanes d'edificis.

- A partir d'ornaments  concrets, i disposant d'informació dels edificis als quals 
pertanyen (sigui fotogràfica o in situ), cercar on són i fer una seqüència - com si fos 
un el còmic - de l'ornament fins a l'edifici o a la ciutat sencera, o… Pot servir d'ajuda 
l'arxiu visual adjunt que conté les imatges del llibre ZOOM. La seqüència pot fer-se 
fotografiant, filmant o dibuixant.





La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

“ El color en l’arquitectura no és només decoratiu, sinó que el joc 
cromàtic completa, defineix i enriqueix  

el joc de llums i ombres, les harmonies de línies i volums”.          
 Piero Bottoni, 1928 

 
“El color és el sabor de l’arquitectura” 

Luís Barragán, 1991 
 
 
EL COLOR 
 
Color significa vida. L’univers és una simfonia de colors; veiem les coses 
amb una vestimenta de color.  
El color natural d’un objecte no és altra cosa que la propietat que té aquest 
d’absorbir una determinada quantitat de llum i de reflectir-ne una altra, ja 
que les radiacions de color són les que incideixen o es reflecteixen en un 
objecte, i d’això en depèn que el veiem d’un color o d’un altre. 
 
Llum i color estan estretament lligats. La llum genera color. Només cal 
recordar la sèrie de colors que es produeix al descompondre’s la llum, ja 
sigui a través d’un prisma o per d’altres, com en l’arc de Sant Martí. Els 
colors es van modificant en funció de les variacions de la llum, recordem els 
quadres de Monet pintant La catedral de Rouen a diverses hores del dia.  
Al nostre cervell a vegades li costa reconèixer aquests canvis perquè està 
dominat pel fenomen de la constància del color: continua veient vermell allò 
que sap que ho és, encara que la llum canviï lleugerament el to del color 
original. 
 
El color és una sensació que depèn, per tant, de l’ésser humà. La retina de 
l’ull humà és qui té la propietat de distingir els colors. Podria ser que el 
color només fos una sensació mental de l’observador?, es pregunta Betty 
Edwards en el seu llibre El color. Els animals no veuen els mateixos colors 
que nosaltres, fins i tot hi ha persones que també els capten diferent.      
 
Són moltes les teories del color que s’han desenvolupat. Aquestes teories 
estudien les regles, les idees i els principis que s’apliquen al color i 
serveixen a l’hora de barrejar colors, combinar-los o cercar-los-hi un 
significat.  
 
Ja en temps de la Grècia antiga, Aristòtil concebia una ordenació lineal dels 
colors, del clar (blanc) al més fosc (negre). Segons la claredat, els situava 
més a prop del blanc o del negre (per exemple, el vermell estava al punt 
mig).  



La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

Diverses teories del color van prosseguir fins al segle XVII, quan Isaac 
Newton va fer servir un prisma de vidre per descompondre els rajos de 
llum. Així, va situar els set colors que li van sortir en un cercle, amb el 
mateix ordre que els veia (i que els veiem a l’arc de Sant Martí), el blanc el 
va posar al mig per simbolitzar la síntesi de tots els colors en la llum blanca. 
A partir d’aquí i veient com quedaven circularment distribuïts,   va 
desenvolupar la seva teoria de les relacions entre els colors (colors primaris, 
secundaris, complementaris…) 
Més tard, molts d’altres científics com Itten, Munsell, Otswald o Albers, van 
idear altres formes d’ordenació dels colors i intentaren entendre les 
relacions entre ells.  
 
En la ciutat hi ha infinitat de colors, tot depèn dels diversos materials dels 
quals estan fets edificis i carrers, hi podem trobar infinits matisos de gris i 
de colors terrosos. En els parcs hi veiem els diversos tons de verd. Si a 
més, les façanes dels edificis estan pintades, llavors els colors ja inunden 
tot l’entorn. 
Hi ha moltes ciutats que tenen establerta una escala cromàtica de com 
s’han de pintar les façanes dels edificis per tal d’aconseguir una harmonia, 
sobretot en certs barris del nucli antic. També hi ha ciutats que se les 
defineix per un color, ja que la gran majoria dels edificis el tenen i la 
sensació general és vasta impregnació d’aquest color.  
 
En una ciutat hi podem trobar des de l’harmonia fins al contrast, edificis 
agradables a la vista o altres de cridaners i moltíssimes tonalitats d’un 
mateix color. Passejar tot fixant-se en els colors pot ser un interessant 
exercici de discriminació i d’educació de la visió per tal de copsar la 
diversitat cromàtica, captant fins al més mínim dels matisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIMBRE



TIMBRE

Anomenem timbre a la puresa d'un color. El color amb un timbre determinat i potent crida 
l'atenció, destaca per damunt dels altres.

Parlem de saturació quan un color és pur i no té barreges d'altres colors. Un color saturat 
es presenta primitiu i directe, amb força.

El tractament del color és una tècnica molt útil en la representació de tot tipus de 
perspectives. Per una banda, és evident que un to saturat o lluminós el notem a menor 
distància, s'usa més per als primers plans. La sensació de profunditat s'aconsegueix  amb 
la pèrdua de saturació i/o variació de lluminositat.

Però no només el timbre influeix en la concepció dels espais, sinó que el mateix  color 
escollit esdevé primordial i de gran importància. Així, els colors groguencs es consideren, 
a l'ull de l'espectador, més expansius i dona la impressió que omplen més espai del que 
realment ocupen. Els colors vermells no ens modifiquen la sensació d'espai però no els 
passa el mateix als colors blavosos, doncs es consideren reductors de l'espai realment 
representat.

A partir dels tres colors primaris totalment saturats (groc, magenta i cian) i amb les 
barreges corresponents entre ells, s'obtenen tres colors diferents, d'un timbre igualment 
intens, són els colors secundaris (taronja, violeta i verd). Si els col.loquem al cercle 
cromàtic, en els llocs oposats queden els que són complementaris, que són els que entre 
els dos contenen tots els primaris (per exemple, groc i violeta). 

Per últim, existeix el color terciari, resultat de la barreja de dos colors veïns en el cercle 
cromàtic. 

A més de la seva relació amb la tonalitat d'un color, el concepte de timbre també és un 
concepte musical. Cada instrument té el seu timbre. Com a educació artística que són, en 
aquest tema es podrien muntar activitats conjuntes, música - visual i plàstica.



Continguts d'educació visual i plàstica:

El color com a llenguatge visual.

Teoria del color.

El cercle cromàtic.

Objectius didàctics:

Identificar tons i matisos de colors a partir de la realitat observada en l'entorn quotidià: 
natura, arquitectura…

Mostrar sensibilitat vers la forma, el color i l'espai a partir de la vivència i l'experiència.

Identificar els colors primaris, secundaris i terciaris. Càlids i freds. Emprar la seva 
terminologia.

Apreciar la naturalesa i components del color: barreges additives i barreges 
substractives.

Diferenciar els dos factors que defineixen un determinat color. Valor (grau de lluminositat) 
i to (característica cromàtica).

Diferenciar el grau de saturació d'un color.

Practicar la utilització naturalista del color, emprant-lo de la forma més objectiva.

Emprar el color i la textura com a elements implícits en la forma.

Utilitzar el color tot sabent-lo diferenciar i treballar en diferents graus de llum i matisació.

Conèixer, realitzar i utilitzar el cercle cromàtic.

Activitats d'aprenentatge:

- Passejar per un carrer qualsevol i anotar, tot pintant en una llibreta, quins timbres hi 
ha, és a dir, quins colors destaquen.
- Una vegada a l'escola posar-ho en comú i parlar de quins colors han estat i perquè.
- Són colors purs o  colors matisats, imitar-los experimentant amb la pintura.



- A partir dels colors de les façanes d'un carrer, cercar els mateixos tons en trossos de 
revista o pintant. Fer-ne una col.lecció del mateix color però de diferents tons.

- Elaborar gammes d'un mateix color.

- Captar les gammes de color en la natura (tons verdosos, tons marronosos..).

- El color en la natura. Ajustar el color a la realitat (pintura del natural, paisatge o ram 
de flors).

- A partir d'una foto en blanc i negre d'una façana, posar-hi un paper vegetal damunt i 
pintar-la. Fer diverses versions en diferents colors. Quines sensacions ens donen? 
Per a qui o per a què podria ser cada casa?

- Inventar un conte i il.lustrar-lo. Possible títol: "el poble de les cases de colors".

- Cercar exemples de llocs del món on les façanes són de colors vius: Sudàfrica, 
Girona, Noruega, Islàndia…

- Fixar-se en edificis antics i edificis més recents. Hi ha diferències en els colors? 
Quines? Quina pot ser la causa?

- Experimentar amb un mateix timbre de color representant el lluny i l'aprop (apretant 
més o menys..)

- Construir un cercle cromàtic, girar-lo i veure com resulta el color blanc.

- Identificar un color en l'entorn i cercar amb la roda, de quin o quins colors ve (color 
font), el grau de valor i el grau d'intensitat. 

- Provar-ho amb un color viu i amb un altre d'apagat.

- Fer una roda de grisos per descobrir el valor dels colors.

- Crear colors amb barreja additiva (llum) i colors amb barreja substractiva (pigment). 
Semblances i diferències.

- Els colors llum primaris (blau, verd i vermell). Experimentar-ho amb focus.

El color de la música

Associar colors i música. Pot tenir color la música? Pot tenir música o so, un color? 

- Escoltar fragments musicals molt diferents i tot escoltant la música, anar pintant una 
superfície amb el color o colors que suggereix el tipus de so.

- Sons (o colors)  aguts i sons (o colors) greus. Quins poden ser de cada tipus.

- Compondre una "partitura" a base de colors i tocar-la després amb instruments.

- Associar músiques determinades a quadres d'artistes en els quals domini una 
gamma de colors.





CONTRASTOS



CONTRASTOS

"El contrast ens fa ser conscients de l'oposat i ens fa entendre millor les coses”

J.J.Beljon

Experimentem el dia perquè existeix la nit, el blanc perquè existeix el negre, l'estar a fora 
perquè hem estat a dintre. Mitjançant el contrast aprenem.

El color mai està aïllat, sempre està en contacte amb altres tonalitats i valors. La 
percepció d'un mateix color pot variar segons les tonalitats que tingui al seu voltant. El 
contrast és la influència mútua que exerceixen els colors quan estan posats un al costat de 
l'altre. Contrast de tons, de valors (lluminositat) o simultani. El contrast de tons més 
intens és el que hi ha entre colors complementaris saturats, doncs cadascun provoca que 
l'altre es vegi amb la seva màxima intensitat. El contrast de valors es dóna entre un to 
molt clar i un altre de molt fosc, i el simultani és quan dos colors, a més de contrastar per 
tons ho fan també per valor (per exemple, groc i violeta).

El contrast fa que, a vegades, al costat d'un color determinat sorgeixi una certa aurèola 
del seu color complementari, arribant-lo fins i tot a influir. El complementari també ens 
apareix quan mirem fixament un color durant un espai de temps i tot seguit fem 
descansar la vista sobre una superfície blanca.

La tècnica del contrast és de gran utilitat en diversos camps. Per exemple, en publicitat és 
bastant freqüent el seu ús a l'hora d'anunciar productes. El tipus de contrast utilitzat és de 
tons i sense la influència de complementaris (per exemple negre sobre groc millor que 
sobre vermell). Quan dos tons diferents es posen un al costat de l'altre, a l'interferir-se 
resalten més les seves intensitats; el clar es farà més clar i el fosc més fosc. 

Un altre dels usos del contrast és el de modificar l'aspecte d'un color, sense tocar-lo, 
només canviant els altres colors que el rodegen.

Per altra banda, també existeix l'efecte contrari al contrast: l'harmonia, la qual es 
produeix quan hi ha relació o afinitat entre els tons o entre els valors dels colors. 



Continguts d'educació visual i plàstica:

Relacions entre els colors.

Anàlisi i utilització  dels contrastos en els missatges visuals.

El cercle cromàtic.

La pintura impressionista.

La nova tecnologia en el dibuix.

Objectius didàctics:

Identificar els contrastos i les gradacions tonals.

Conèixer, realitzar i utilitzar el cercle cromàtic.

Estudiar les relacions entre els  colors.

Emprar la nomenclatura pròpia de l'estudi del color.

Analitzar missatges publicitaris.

Produir missatges visuals amb contrastos.

Cercar harmonies entre els colors.

Utilitzar programes informàtics de dibuix.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar façanes on hi hagin un color a costat d'un altre i analitzar-los:

- Són d'una mateixa gamma o no?

- Són complementaris? 

- Diferències o semblances de to, de valor…  

- Quina relació tenen entre ells?  

- Cercar contrastos entre els colors de les cases o en un mateix edifici,

- Dels contrastos trobats, quins són per qüestió del material i quins ho són només pel 
color-pigment.

- Quins tipus de contrastos hi ha? (de to, valor o simultani)

- Modificar una fotografia d'aquestes façanes amb altres colors. Quines sensacions ens 
dona?

- Crear contrastos diferents. A partir d'un tros pintat d'un color determinat, afegir-hi 
diversos fons per observar com pot canviar l'efecte d'un mateix color.

- Cercar en la publicitat, imatges contrastades i investigar quines criden més l'atenció i 
per què.

- Amb un programa de dibuix assistit a l'ordinador, crear contrastos diferents canviant 
el fons d'una imatge. Treure conclusions dels efectes que això provoca.

- Harmonia. Cercar tons harmònics en les façanes de les cases, en un parc... Pintar-
los. 

- Un color harmonitza millor amb aquells que li són propers. Si és secundari amb els 
que el componen. Experimentar-ho a partir del cercle cromàtic.

- Mirar fixament un objecte d'un color determinat durant un cert espai de temps i 
desviar tot seguit la mirada sobre un fons neutre. S'hi projecta la imatge de l'objecte 
en el color complementari. Comprovar-ho amb objectes de diferents colors.

- Analitzar com fan servir els colors els pintors impressionistes: Renoir, Seurat,  Monet 
i també Van Gogh i Gauguin. 

- Trobar-hi els contrastos.

- Ús dels colors complementaris.

- Efectes que provoquen en l'espectador.





EMOCIONS



EMOCIONS

Diu Juanni Pallasmaa: "a l'enfrontar-nos a una obra d'art projectem les nostres emocions i 
sensacions sobre l'obra. Hi ha un curiós intercanvi: deixem les nostres emocions a l'obra, 
mentre que ella ens deixa la seva autoritat i la seva aura. Al final, però, ens trobem 
nosaltres mateixos en l'obra".

Si la llum ens havia ensenyat a mirar, el color ens mostra com ser espectadors actius. És el 
color el que demana la nostra interpretació, actua sobre la nostra sensibilitat i és capaç 
d'alterar l'estat d'ànim de qualsevol, ja que la sensació que ens desperta és 
completament subjectiva.

En totes les cultures  les persones han donat i continuen donant un significat a les seves 
reaccions emocionals davant els colors. Els colors vius habitualment suggereixen 
emocions intenses i els apagats ben al contrari. És per aquesta raó que podem afirmar 
que el color és transmissor de l'estat anímic de les persones i alhora influent en aquest.

L'artista, segons el seu estat d'ànim o el que vol expressar, farà servir uns colors o uns 
altres i a l'espectador, els colors que veu li faran viure unes o altres sensacions o 
emocions. 

Són diversos els autors que han escrit sobre el significat dels colors. O.Pérez Churruca en 
La estética de los elementos plàsticos, ens explica que el vermell és càlid, dinàmic, 
excitant; el taronja és íntim i acollidor; el groc és lluminós, el verd és relaxant i el blau és 
fred, calmós i reposat, però podriem trobar moltes d'altres interpretacions segons l'autor. 
Ara bé, en el que s'està més d'acord tothom és en les sensacions de temperatura lligades 
als colors: trobem colors càlids i colors freds. Els càlids estan formats pels que predomina 
el groc (associant-lo amb el sol o el foc) i la gamma freda té un predomini del blau (com 
l'aigua o el cel). Sembla que aquesta classificació té un origen psicològic per l'associació 
d'idees u objectes  als colors.

En una ciutat, les sensacions que ens poden donar els colors que veiem tot passejant pel 
carrer poden ser les descrites anteriorment o unes altres, però el cert és que en 
l'arquitectura sí que hi ha un cert codi per pintar les estances de l'interior dels edificis 
segons la mida de l'espai i el seu ús final.



Continguts d’educació visual i plàstica:

El llenguatge plàstic com a vehicle de comunicació.

Anàlisi dels missatges visuals presents en l'entorn.

Significat dels colors.

Simbologia dels colors.

Objectius didàctics:

Mostrar sensibilitat vers el color a partir de la vivència i l'experiència.

Experimentació del color com a mitjà d'expressió.

Aplicar reflexivament el color segons els sentiments personals.

Emprar el color com a element implícit en la forma.

Identificar els colors primaris, secundaris i terciaris. Càlids i freds.

Apreciar en una composició senzilla, pictòrica, publicitària, etc,. el valor comunicatiu, 
expressiu, emotiu i simbòlic del color i utilitzar-lo amb criteris similars en les seves 
pròpies composicions..

Utilitzar el color per comunicar les nostres idees o pensaments.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar en la pròpia ciutat edificis de colors. Quins hi predominen? per què deu ser 
així?

- Mirar fotos d'edificis del propi poble o ciutat, que són de colors. Què et suggereixen? 
Per què tenen un color o un altre? Cercar la relació entre el color i el lloc on són, o què 
alberguen, o la funció que compleixen. 

- En una fotografia en blanc i negre d'un carrer, pintar amb colors diversos les cases. 
Descobrir-hi les sensacions que comuniquen, les diferències que s'hi noten, segons 
el color que s'hi posi.

- Esbrinar si hi ha establert un codi de colors per als edificis en la ciutat on es viu. 
Comprovar si es compleix. 

- Cercar fotografies d'edificis de colors d'altres països i analitzar com són i perquè. 
Semblances o diferències amb els d'aquí.

- Fer un llistat, tot caminant pel carrer, dels elements de mobiliari urbà que tenen un 
clar codi de colors, classificar-los i investigar perquè són d'un color i no d'un altre.

- Pensar i fer un llistat (pintant-los) dels colors que personalment agraden i els que no 
agraden. Per què? 

- Definir cada color amb una paraula.

- Elaborar un propi codi de colors.

- Cercar opinions de diverses persones sobre què els suggereixen els diversos colors.

- Pintar la ràbia, la tristesa, l'alegria, l'amor, l'enveja i la tranquil.litat. Comparar 
després amb els diversos treballs dels companys, hi ha alguna semblança?

- Pintar dibuixos o composicions només amb colors càlids o freds. Copsar i expressar 
les sensacions que produeixen.

- Pintar: l'hora de matemàtiques, de música, del pati, quan et lleves, quan vas a 
dormir….Quins colors posarem a cada tema i perquè.

- Comprovar si és certa l'afirmació: "els colors càlids apropen, els freds allunyen", 
cercant obres pictòriques, fotografies o pintant.

- Els canvis de valor i intensitat en un color en poden fer variar el seu significat. Posar-
ho en pràctica fent variacions de color a partir d'una pintura o composició donada.

- Aprofundir en l'obra d'alguns artistes que han utilitzat molt clarament els colors per a 
expressar-se, com Picasso i Rotcko. En Picasso, cercar paral.lelismes entre els temes 
i els colors i en Rotcko, expressar allò que et suggereixen els quadres.

- Crear tot fent barreges colors matisats, a fi que ens transmetin quelcom explicable.





La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

“ La llum rodeja les coses, es reflecteix en les superfícies brillants, 
cau sobre els objectes. Mitjançant les variacions de llum podem 

distingir òpticament la complicada informació visual de l’entorn.”              
 D.A. Dondis, 1973 

 
LA LLUM 
 
La llum és un agent físic que provoca un fenomen visual, i és gràcies a ella 
que entrem en contacte amb allò que ens envolta. Sense llum no hi veiem. 
La llum fa que poguem apreciar visualment les qualitats i les 
característiques dels objectes. 
 
La llum i les ombres poden determinar la tridimensionalitat dels objectes i la 
profunditat de l’espai. A través d’una escala de valors lumínics -que va del 
més clar al més fosc- podem definir la impressió d’un augment de la 
distància. Aixi doncs, una distribució assenyada de llums serveix per 
conferir unitat i ordre a la configuració d’un objecte. 
Relacionats amb la llum hi trobem molts aspectes i fenomens: reflexió, 
refracció, descomposició en colors i influència en el color.  
 
En les imatges, la llum té la funció de coordinar i organitzar l’espai, de 
concentrar l’atenció perceptiva en unes determinades zones enfront a unes 
altres; en un missatge visual orienta l’atenció de l’espectador. 
La llum és també un component insustituïble en cinema i fotografia, on el 
seu tractament té un valor semàntic, expressa significats i defineix el 
dramatisme de les escenes. Segons com sigui, les escenes poden tenir 
diversos significats: tensió, serenitat, somni, perill... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OMBRES



Si hi ha llum hi ha ombres. La llum projecta ombres quan a la seva trajectoria s'hi 

interposa alguna cosa que li fa de pantalla.

Com diu J. Pallasmaa, "L'ombra dona vida a l'objecte en la llum. És aquesta ombra la que 

ens proporciona un regne del qual sorgeixen fantasies i somnis. En els grans espais 

arquitectònics es respiren constant i profundament ombra i llum; l'ombra inhala la llum 

que la il·luminació exhala". 

L'entorn ciutadà està farcit de llums i ombres. Quan caminem per la ciutat, si és un dia 

assolellat, són multitud les ombres que podem trobar.  

Només mirant el terra podríem crear una "nova" ciutat, tan sols amb les formes de les 

ombres que hi trobem. Des dels mateixos edificis, de formes i decoracions diverses, 

passant pels arbres i senyals de trànsit, fins al diversos elements de mobiliari urbà 

(papereres, fanals, bancs, baranes, reixats..) o els habitants -siguin animals o persones-, 

tot conforma un univers gairebé màgic i encantat, un univers retallat, de color fosc, però 

molt motivador i interessant.

Hi ha dos tipus d'ombres: les pròpies i les projectades.

Tal com ho diu el mateix nom, l'ombra pròpia és la que té l'objecte en el seu cos, a la part 

que no li arriba tan bé la llum.

L'ombra projectada és la que trobem en una superfície i que és la conseqüència de la 

interposició de l'objecte en qüestió i el raig de llum.

A més, les ombres poden canviar de forma i de mida. Segons l'hora del dia en que 

s'observa (la inclinació dels rajos del sol és variable) o segons el punt de llum, l'ombra 

serà més curta o més llarga, més concreta o més difusa.

En definitiva, podem entendre les ombres com agents creadors o modificadors d'un 

entorn, agents que, per a la nostra mirada, deformen volums i formes incansablement.

OMBRES



Continguts d'educació visual i plàstica:

Observació directa de formes i ombres.

Captació del contrast entre llum i ombra en les formes de l'espai.

Distinció i relació entre forma real i imatge o forma representada.

Experimentació amb la llum com a element definidor del volum.

Experimentació de la tècnica del dibuix.

Representació de formes tridimensionals de manera bidimensional. El clarobscur.

Caracterització de la superfície, diferenciació tonal.

Descripció, anàlisi i interpretació de missatges visuals i plàstics.

Objectius didàctics:

Observar tot el que trobem en el nostre entorn proper.

Captar les ombres amb la mirada, amb un dibuix o una fotografia.

Descobrir la llum com a element que permet veure les formes.

Entendre com es produeix l'ombra (inclinació i potència de la llum..)

Associar objectes amb la seva ombra.

Utilitzar el clarobscur per representar l'espai tridimensional sobre una superfície plana.

Diferenciar entre ombra pròpia i ombra projectada.

Entendre l'ombra com un element variant de la percepció de les formes.

Expressar-se mitjançant la tècnica del dibuix.



Activitats d'aprenentatge:

- En un dia assolellat anar caminant pel carrer i captar totes les ombres que es trobin 

amb una càmera fotogràfica.

- Pot formar part d'un joc, mig grup-classe per un sector i l'altre mig per un altre costat.  

A l'arribar a la classe, es projecten les ombres captades i un grup endevina de què són 

les ombres que ha captat l'altre grup.

- Un món d'ombres. Passar fotografies d'ombres diverses i anar imaginant i 

verbalitzant què o qui les produeix.

- Experimentar com es produeixen les ombres. Amb un focus, treballar amb diferents 

objectes o posicions del cos.

- Ombres xineses. Amb les mans, amb siluetes retallades, amb objectes… Cercar la 

posició de cada objecte repecte el focus de llum perquè es pugui identificar què és.

- Fer ombres xineses amb papers transparents de color.

- Construir siluetes d'objectes,  per projectar ombres.

- Muntar una petita representació amb les ombres.

- Repetir els procediments anteriors amb focus de colors. A poder ser, de més d'un 

color a la vegada (vermell, blau i verd).

- Al pati de l'escola, dibuixar al terra l'ombra que projecten els diversos elements a 

diferents hores del dia. Descobrir com canvia, fixar-se en la forma i l'orientació.

- Ombres de la nostra silueta, dibuixar-les a terra.

- Dibuixar al carbó un objecte i la seva ombra. Fixar-se en representar l'ombra pròpia i 

la projectada.

- Observar la foto d'una ombra i dibuixar l'objecte que la produeix.

- A partir d'un objecte, dibuixar l'ombra que se suposa que es produirà. Il.luminar-lo 

amb un focus i comprovar.

- De quin color són les ombres? El nen dirà sempre que són negres, però cal fer-lo 

adonar de que no. Per adonar-se'n, es pot observar l'ombra d'un objecte vermell 

sobre un fons blanc.





REFLEXOS



REFLEXOS

Façanes de vidre, aigües dels parcs, si ens les mirem profundament…hi trobem una ciutat 
real o irreal? 

Caminant pel carrer amb els ulls i la ment oberts per captar els reflexos, són multitud els 
que anem trobant.  En una façana de vidre, en una porta, en un aparador d'una botiga, en 
un cotxe, en un toll (si ha plogut)…; només cal mirar més enllà i descobrirem un nou món, 
experimentarem una sensació diferent. Hi veiem l'instant de vida o l'entorn d'aquell 
moment reflectits, recollits allí, com si d'un quadre o d'una pel·lícula es tractés; nosaltres 
en som els observadors, sembla un món llunyà i en realitat el tenim al costat mateix. 

Observar els reflexos ens fa prendre distància i  veure-ho tot d'una altra manera.

Així mateix, en una ciutat també hi ha altres superfícies brillants que emiteixen reflexos 
sobretot quan els toca la llum del sol. I són aquests reflexos els que inunden o canvien el 
color d'altres objectes o llocs del nostre entorn més quotidià.

Continguts d'educació visual i plàstica:

Els reflexos.

Orientació esquerra-dreta.

Profunditat, perspectiva.

Simetria.

Matisació dels colors.

Multiplicació d'imatges i composició.

Distinció entre forma real i imatge o forma representada.

Objectius didàctics:

Entendre com funciona un reflex en un mirall.

Aplicar la reflexió en el mirall a altres usos.

Experimentar la simetria mitjançant els miralls.

Identificar les relacions espacials projectives: davant/darrera, prop/lluny, dalt/baix, 
dreta/esquerra.



Activitats d'aprenentatge:

- En la ciutat, captar la seva vida a través dels reflexos (a les portes de vidre, als tolls, a 
l'aigua dels estanys o fonts).

- Descriure les diferències en les sensacions que produeix veure la mateixa imatge real 
o reflectida.

- Treball amb  miralls. Experimentar com es veuen els objectes reflectits, lateralitat, 
distàncies...

- Medir la imatge real i la que es veu en el mirall. Observar la distància que fa agafar el 
mirall i les diferències de mida.

- Experimentar les simetries en els miralls. Acostar perpendicularment mitja figura o 
forma a un mirall i constatar com en el reflex, i de manera simètrica, s'acaba de 
construir l'altra meitat.

- A partir d'un objecte, dibuixar-lo com si el paper fos un mirall.

- Experimentar tot mirant-se en miralls de diverses formes:  mirall pla, fent ziga-zaga,  
convex, còncau,. sinuós…(com els miralls del Tibidabo).

A la història de l'art, hi ha alguns pintors que han utilitzat el reflex en un mirall en alguna 
de les seves obres, com per exemple Velázquez I Dalí:

http://museoprado.mcu.es/meni.html www.the-artfile.com

- Cercar altres obres d'art on hi surti un mirall. Analitzar perquè hi és , quina funció hi 
fa.



- Posar un mirall a l'aula i des de diversos llocs, observar el que s'hi reflecteix.

- Com si fossin quadres, anar-ho dibuixant.

- Observar que en el mirall, la sensació de profunditat és més gran i per tant, hi 
podem estudiar una mica la perspectiva.

Existeix un espectacle a càrrec de la companyia el Teatro de los Sentidos anomenat "El 
mundo al revés", del qual per anunciar-lo en diuen: "mientras más seamos del mundo al 
revés, menos prisioneros seremos de nuestro mundo al derecho"  
http://www.teatrodelossentidos.com. En la darrera part de l'obra, que és totalment 
participativa, es camina amb un mirall posat de cara amunt a l'alçada del nas. Es mira 
tota l'estona al mirall i realment es veu el món al revés, tot el que hi ha al sostre es veu al 
terra i si ens desplacem per l'espai experimentem una sensació especial i molt 
excepcional.

- Fer aquesta experiència amb els alumnes i que ens descriguin les sensacions.

- Que, decorant la sala, creïn móns per ser vistos a través del mirall "al revés".

- Construir un calidoscopi (amb tres miralls posats en forma de triangle i trossets de 
vidre o altre material de colors dins d'ells, podem veure infinitud de formes)

- Construir un periscopi (per mitjà del reflex d'un reflex, podem veure el que està molt 
a damunt nostre, com des d'un submarí).

- Fer composicions amb papers metalitzats

- Realitzar formes i textures amb paper de plata.





TRANSPARÈNCIES



"… todo se ve  diferente  según el cristal con que se mira"

dita popular

Des de petits, tots hem jugat alguna vegada amb filtres o papers de colors, mirant a 

través d'ells, veiem com el món canvia…de color.

Els conceptes de llum i color han estat sempre molt relacionats, ja que el color necessita la 

llum per existir, però en una ciutat hi trobem un element que clarament ho explica: el 

vitrall. Un vitrall està fet amb vidres de colors i necessita la llum per poder complir la seva 

funció, sense llum no és res.  

En un vitrall, el color s'utilitza d'una manera molt especial, permetent  que la llum el 

travessi i ompli de color, amb mil matisos, els espais. De la mateixa manera que en la 

pintura o l'arquitectura el color s'associa a la matèria, en el vitrall, color i llum estan 

íntimament lligats.

Tot i que avui en dia el vitrall ha caigut en desús, es continuen utilitzant com a elements 

ornamentals els vidres de tot tipus: acolorits, gravats, translúcids, transparents…Es 

continua  jugant amb els seus efectes per decorar, marcar espais o retolar.

El vitrall, a través del qual passa la llum inundant de colors els interiors, o el vidre de colors 

a través del qual mirem a l'exterior; ambdós transformen l'espai, canvien la manera de 

veure'l i copsar-lo.

TRANSPARÈNCIES



Continguts d'educació visual i plàstica:

Experimentació amb materials transparents.

Possibilitats plàstiques dels materials.

Constatació dels canvis que es poden produir en l'entorn o en els objectes segons 

des d'on es mira.

Valors cromàtics.

Transformació dels colors amb filtres.

Objectius didàctics:

Descobrir que la llum pot canviar o potenciar els colors.

Experimentar amb materials més o menys transparents.

Experimentar la transformació dels colors.

Transformar la realitat.

TRANSPARÈNCIES



Activitats d'aprenentatge:

- Experimentar amb papers o plàstics transparents de colors: mirar a través 

d'ells, fer-hi passar la llum que ve d'un focus, projectar aquestes llums en una 

pantalla.

- Experimentar, amb aquests papers, les barreges de colors damunt el vidre 

d'una finestra, a contrallum.

- Cercar llocs on la transparècia tingui importància.

- Cercar al carrer, a casa o a l'escola vidres o altres superfícies transparents que 

interfereixin o canviïn el que es veu a través d'ells.

- Tenir mostres de vidres o altre material transparent o semi transparent: de 

colors, incolors, glaçats, gravats,.. i experimentar què i com es veu l'entorn a 

través d'ells

- Dibuixar quelcom com si ho veiéssim darrera una finestra (de color, glaçada…) 

plasmar els diversos efectes.

- Decorar un vidre de la classe o de casa de manera que tingui parts 

transparents i altres de trasl·lúcides, fent servir làmina de plàstic enganxada 

al vidre.

- Experimentar i fer-se conscient de com canvien els objectes o l'entorn quan es 

miren a través d'un vidre de color.

- Dibuixar i pintar objectes o paisatges tal com els veiem a la realitat i tal com 

els veiem a través d'un vidre o altre material de colors diferents.

- Experimentar amb objectes de colors mirant-los a través de filtres de : color 

complementari, color primari, treure conclusions.

- Fer fotografies amb filtres de colors davant l'objectiu i comparar amb la 

realitat. Què canvia, què no, ho fa molt, poc,… per què passa?

- Pintar un vidre imitant els vitralls.





La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

“El dissenyador gràfic és l’enginyer de la percepció” 
Daniel Tena,  2004 

 

EL GRAFISME 
 
Un treball sobre llenguatge visual en la ciutat no podia descuidar un 
element que des de temps immemorials hi ha sigut present i que, a través 
d’ell, podríem seguir l’evolució històrica de la societat on es trobés. Es 
tracta del grafisme. 
El missatge gràfic comunica i està format per dues parts que actuen al 
mateix temps: el contingut i la forma. El dissenyador transforma el 
missatge a transmetre en una forma, amb contingut textual i visual, però és 
el receptor qui té la capacitat final de donar-li significat. Depèn del qui o 
com sigui el receptor, el matex missatge pot tenir significats ben diferents. 
 
Les lletres, les imatges i alguns elements auxiliars com línies o espais, 
formen el missatge gràfic, el qual anomenarem “grafisme”. 
 
Avui, caminar per la ciutat és endinsar-se en un mar de signes gràfics i 
símbols. Arreu trobem línies pintades al terra, senyals de trànsit, indicadors, 
rètols comercials, anuncis, cartells… Cada vegada hi ha més varietat i són 
més sofisticats. Ho omplen tot de color i animació, però, contribueix 
realment tot això a l’educació visual de forma positiva? 
Més aviat diria que hem de donar-nos pressa a educar visualment, sinó tota 
aquesta multitud de grafismes podria arribar a envair el nostre pensament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROTULACIÓ



ROTULACIÓ

Rotulació és informació. Rotulació és marcatge. Rotular vol dir, en definitiva, servir-se de 

les lletres per escriure un misatge de manera que pugui arribar correctament al màxim 

nombre de persones.

Anys enrera, la rotulació feia servir materials com el ferro forjat o la ceràmica per 

transmetre la informació. Els ròtuls penjaven de les façanes dels edificis i hi quedaven ben 

integrats, destacaven discretament. Més endavant, els ròtuls van passar a pintar-se a les 

parets, utilitzant uns tipus de lletres característiques d'una època de les quals encara avui 

se'n poden trobar alguns exemples.

Actualment, tant els materials, els tipus de lletra o les formes i colors que formen els 

ròtuls són molt diversos, doncs els programes informàtics permeten dissenyar-los 

fàcilment. Moltes vegades no es té massa en compte on van situats.

Si bé és cert que ens omplen la ciutat de color i de disseny, hauriem de preguntar-nos, 

però, si tenir tants ròtuls pel carrer educa o deseduca la mirada. Junt amb la publicitat i els 

cartells que ens envaeixen dia a dia, la rotulació forma part del llenguatge visual de 

l'entorn. A vegades resulten harmoniosos al lloc on estan col.locats, però la majoria de les 

vegades no, doncs realment el que cerquen és destacar per sobre de tot.

Serà bo educar la visió a partir d'ells. D'una banda per poder analitzar el missatge que ens 

volen transmetre i, de l'altra, per educar l'estètica.



Continguts d'educació visual i plàstica:

Missatges visuals en l'entorn.

El missatge i el seu significat. Signes, símbols i codis visuals.

L'art de comunicar: el missatge.

Integració estètica.

Tipografies.

Ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació i expressió.

Objectius didàctics:

Distingir en un missatge gràfic senzill el continent i el contingut.

Definir les característiques bàsiques dels codis visuals més elementals: signe i símbol.

Representar una forma simbòlica senzilla: senyals, símbols geogràfics, símbols històrics, 

anagrames, marques i logotips.

Emprar els elements del llenguatge visual-plàstic d'acord amb l'ús del missatge, 

comunicació o projecte que es vulgui aconseguir.

Connectar amb els diferents sectors comunicatius que té la cultura per expressar-se 

mitjançant imatges.

Utilitzar les noves tecnologies.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar en la ciutat ròtuls d'establiments diversos on les lletres siguin l'element 

predominant. Fotografiar-los.

- Estan ben enquadrats o integrats en l'entorn?

- Es veuen clars i de lluny?

- Quins colors hi predominen?

- Analitzar la unitat, el ritme, la proporció, l'equilibri, la intensitat, el moviment i la 

disposició de la informació que contenen.

- Fan servir algun tipus de jerarquia per ressaltar el missatge? (Lletres més grans o 

petites, contrastos, colors…)

- Per l'aspecte, es pot esbrinar de lluny de què volen informar?

- Classificar-los per: tema, colors, tipus de lletra…

- Investigar si hi ha algún codi no escrit per rotular establiments d'un mateix gremi.

- Per la forma i disposició del rètol es pot saber si és actual o d'èpoques passades. 

Cercar-ne d'altres èpoques i trobar-hi semblances i diferències amb els actuals.

- A partir de les fotografies fetes en els exercicis anteriors, a l'ordinador i amb un 

programa de dibuix, escriure el propi nom amb una lletra de cadascun.

- Dissenyar un rètol que només al mirar-lo indiqui clarament què és el que s’hi ven o 

anuncia. Per exemple, suposar que es vol retolar una botiga de l'alumne i en el rètol 

hi ha d'anar el seu nom o cognom i alguna referència que indiqui de què es tracta el 

negoci.

- Treballar amb les lletres. Cercar tipus de lletres diferents en els rètols, diaris, 

anuncis… Quines són més clares? i més boniques? Practicar amb l'ordinador.

- Cercar abecedaris de caligrafia diversa, d'altres èpoques, d'altres països…

- Crear abecedaris especials. Lletres fetes amb elements de la ciutat, fruites, 

persones, flors, etc.





SENYALITZACIÓ



SENYALITZACIÓ

La senyalització serveix per indicar, per informar, per alertar… tal com diu el seu nom, 

assenyala .

De senyals n'hi ha de molts tipus: des dels que estan fets per lletres, que ens indiquen 

clarament el que volen informar fins als que tenen símbols, com els senyals de trànsit. 

A la ciutat n'hi trobem dels dos tipus i molt abundosament i a més també hi ha infinitat de 

ratlles de formes múltiples que, pintades al terra, també ens indiquen.

Els nens i nenes es veuen immersos doncs, en un bosc de senyals… n'hi ha tants que a 

vegades no hi parem prou atenció, però n'estem envoltats.

Per tant serà bo fixar-s'hi, no només per adonar-se'n sinó també per aprofitar el que 

d'educatiu podem extraure'n.

La senyalització d'una ciutat té molt a veure amb la forma i els colors. Els símbols, a més 

de ser diferents en forma, també ho són en color. Segons el color que tenen ens indiquen 

una cosa o una altra, tal com els senyals de trànsit, els semàfors o les marques del terra.

Hi ha símbols que són gairebé universals i d'altres que a cada ciutat o poble poden tenir 

dissenys diferents. Per exemple, les plaques indicadores dels carrers poden ser diferents, 

segons l'epoca en que han estat posades.

Com que cada vegada la ciutat es va omplint més de senyals serà bo treballar-hi. 



Continguts d'educació visual i plàstica:

Anàlisi de missatges: el codi visual.

Formes i colors.

El llenguatge plàstic com a vehicle de comunicació.

El missatge i el seu significat: signes, símbols i codis visuals.

Missatges visuals presents a l'entorn.

Percepció de diferents tipus de comunicació visual.

Objectius didàctics:

Descobrir i classificar els diversos tipus de senyalització que hi ha en una ciutat.

Analitzar les seves formes i colors.

Trobar els codis que porten implícits.

Analitzar una imatge (senyal) relacionant-la amb la funció que compleix.

Definir les característiques bàsiques dels codis visuals més elementals: signe i símbol.

Representar intencionadament una forma simbòlica senzilla: senyals, símbols geogràfics, 

símbols històrics, anagrames, marques i logotips.

SENYALITZACIÓ



Activitats d'aprenentatge:

- Fer fotografies a tot el que pels carrers de la teva ciutat sigui senyalització.

- Classificar-los per temes 

- Classificar-los per forma de presentació (iconogràfic, amb lletres…).

- Classificar-los per colors.

- Quines formes i colors hi abunden més?, per què pot ser així?

- Hi ha alguna relació entre el color i la seva significació o el que indiquen?

- Trobar els codis que porten implícits (de forma, de color…).

- Dibuixar els mateixos senyals però amb colors diferents dels habituals.

- Elaborar cadascú el seu propi codi, per senyalitzar l'escola per exemple.

- Fixar-se en els diversos tipus de plaques que hi ha per indicar els carrers. Fixar-se en 

la tipografia, distribució, material, color, decoració.

- Dissenyar-ne de noves. Anomenar els criteris fets servir.

- Imaginar i dibuixar com serien els senyals per a una ciutat on només hi visquéssin 

nens i nenes, on només hi hagués animals, fades... o altres personatges.





GRAFFITIS



GRAFFITIS

El graffiti és l'art de pintar les parets. La paraula "graffiti" ve del verb italià graffiare que 

vol dir fer gargots. 

Des de la prehistòria que l'home pinta a les parets. Ja en aquell temps, les parets naturals 

de roca servien per dibuixar-hi els animals que aspiraven caçar o per deixar constància de 

batalles i/o escenes de la seva vida quotidiana.

Més tard, els romans feien estucats als interiors de les seves vil.les, i durant l'edat mitjana 

les parets de les esglésies i d'alguns castells es recobrien de frescos pìntats amb tons vius 

i lluminosos.

A partir del Renaixement, l'època moderna implica la construcció de grans palaus, els 

interiors dels quals es decorava amb grans murals pictòrics que representen fets històrics 

o mitològics.

I arriben als nostres dies, tot i que continuem decorant les parets amb colors diversos -

generalment monocolor- lluny han quedat els dibuixos prehistòrics, els frescos romànics i 

els murals renaixentistes. 

O potser no tan lluny, ja que d'ençà els anys 70, un nou art aflorà als carrers de Nova York: 

el "graffiti". Joves negres o hispano-americans reinventen una forma d'art pròpia, original 

i que els és peculiar, al mateix temps que donen un toc de propietat personal a l'espai urbà 

on es produeix. 

El graffiti primer nasquè al metro de Nova York. Era sobretot icònic, amb dibuixos de 

temàtica diversa i estils diferents. Al mateix temps, a Europa -i sobretot a París pel maig 

del 68- es van començar a fer graffitis lingüístics.

A partir de llavors el moviment graffitista s'extén ràpidament. Hi ha tot un sector de 

població que té tendències, comportaments socials o ideologies en aquell moment no 

permeses i que vol donar-se a conèixer i expressar-se lliurement. Per fer ressò del seu 

estil de vida i les seves idees pinten les parets del carrer.

Generalment, el graffiti és d'autor anònim i es no es dirigeix a cap destinatari en concret. 

És un moviment on els "artistes" pinten o embruten les parets de la ciutat, expressant-se 

artísticament sobre temàtica diversa: política, sexual, agressiva, poètica… En definitiva,  

és un llenguatge urbà.



Als inicis, el motiu de la seva existència era clarament el d'enviar missatges de protesta a 

la ciutadania, però, tot i que encara que no ha perdut aquest orígen, s'ha anat convertint 

en art decoratiu. Fins i tot hi ha ciutats que tenen sectors amb les parets reservades pels 

graffitistes i on s'hi poden trobar expressions artístiques de força valor.

Continguts d'educació visual i plàstica:

Anàlisi i classificació de graffitis: lingüístics o icònics.

Cultura graffitista.

Tècniques per pintar les parets: fresc, estargit, i esprai.

Treball amb plantilles i reserves.

Objectius didàctics:

Conèixer la història del graffiti.

Identificar els tipus de graffiti.

Copsar els missatges que  volen comunicar.

Analitzar un graffiti des d'un punt de vista artístic.

Conèixer els codis que utilitzen els graffitis.

Conèixer i posar en pràctica algunes tècniques com l'estragit i l'spray. 



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar graffitis per la ciutat. Fotografiar-los i classificar-los: graffitis amb missatge 

(tipus de missatge), graffitis artístics…

- Analitzar on estan situats i per què.

- Cercar algun artista del graffiti i que expliqui als alumnes perquè i com ho fa.

- Treballar amb estargits i amb esprais, aplicant plantilles i reserves.

- Fer una llista de missatges possibles a comunicar i dissenyar un graffiti per a 

cadascun d'ells. 

- Fer un graffiti col·lectiu en una paret de l'escola o de la ciutat adjudicada per això. 

Cercar el tema o missatge, estudiar les formes i els colors a utilitzar.

- Transformar, mitjançant graffitis, una paret de la ciutat, donant-li un nou enfoc i 

ambientació.





La ciutat: un món per descobrir    
 

 

 

“Només ocupant estèticament l’espai  
   hom podrà experimentar-lo vivencialment.” 

Eulàlia Collelldemont, 2002 
 

L’ESPAI 
 

Diu l’arquitecte finès J. Pallasmaa: “a l’obrir una porta, el pes del cos es 
troba amb el de la porta, les cames medeixen els passos al pujar una 
escala, la mà acarona la barana i tot el cos es mou diagonal i 
dramàticament per l’espai”. 
Una reacció corporal és un aspecte inseparable de l’experiència en 
l’arquitectura, ja que una experiència arquitectònica significativa no es pot 
fonamentar només en una sèrie d’imatges visuals.  
Quan ens trobem amb un edifici, el nostre cos s’hi acosta, s’hi enfronta, es 
relaciona amb ell. L’experiència arquitectònica autèntica a part de percebre 
una façana, és entrar a l’edifici, mirar a través d’una finestra; viure’l. 
L’arquitectura inicia, dirigeix i organitza el comportament i el moviment de 
l’ésser humà. L’espai arquitectònic ha de ser un espai viscut. 
 
Segons Francastel, “l’espai no és una realitat en sí... és una experiència de 
l’home”. Ara bé, amb freqüència anomenem espai a l’àmbit on són i viuen 
els éssers vius. Aquest espai l’home intenta fer-se’l seu, cadascú des de la 
seva vessant, i són l’arquitecte i l’artista els que intervenen intentant 
modificar-lo, transformant la seva aparença. 
 
El fet de poder experimentar vivencialment un lloc implica trobar aquell 
punt de tensió més o menys equilibrat entre la percepció de l’entorn i el fet 
d’imaginar l’espai. Tant és així perquè allò que fa falta és que l’espai es 
converteixi en el nostre espai: això és, en el lloc. 
 
Eulàlia Collelldemont opina que el primer entorn de la persona va ser el de 
la naturalesa, que ens va oferir des dels primers instants l’espai en el qual 
havíem de desenvolupar-nos. La persona podia fer seu l’entorn només 
contemplant-lo i admirant-lo. Obrir la porta dels sentits a allò donat era, per 
tant, la percepció estètica de l’espai. 
 
Però com que poques persones podien gaudir d’aquell paistage natural que 
els sobrepassava, l’home,  no coneixent cap altre sistema que la possessió, 
va començar a crear jardins; sempre espais amb contorns limitats.Així neix 
el paisatge natural a la ciutat, el qual es transforma i s’integra a l’estructura 
urbana a través de l’arquitectura del verd en els parcs públics. Podriem dir 
que els parcs urbans són l’últim reducte del paisatge natural reconstruït. 
 
 



LINEALITAT



LINEALITAT

"La línia és un punt que està passejant"   Paul Klee

La línia és un punt en moviment o la història del moviment d'un punt. La línia també és la 
que uneix dos o més punts. El nostre entorn quotidià està facit de línies. Però no totes són 
reals i palpables, sinó que moltes d'elles les percebem com a tals encara que no estiguin 
"dibuixades", sorgeixen com a resultat d'un canvi de materials, de l'agrupació d'objectes 
en un conjunt, etc.

Una línia pot suggerir volums, crear imatges...comunicar. Les línies poden comunicar i 
expressar gran varietat de significats. 

Són diversos els autors que han opinat sobre el significat de les línies. La majoria 
coincideixen a dir que les gruixudes expressen valor; les rectes, força i estabilitat; les 
corbes donen dinamisme; l'ondulada és mòbil, però estable dins el seu dinamisme i les 
que fan zig zag, poden significar entusiasme, emoció o canvis bruscos. 

La línia vertical és potencialment dinàmica, però també ens pot indicar espiritualitat, 
domini i hegemonia.

La línia horitzontal s'oposa a la vertical i estableix una pausa, comunica quietud i equilibri.

L' obliqua se situa fora de l'ortogonalitat, el nostre principal criteri de lectura de l'espai. 
Crea tensions i subratlla les situacions dramàtiques, transitòries o de pas.

La corba, ondulada o espiraliforme crea efectes d'inclusió, d'expansió, d'encerclament, de 
ritme i de tranquilitat.

La línia angular ens dóna la sensació de transformació contínua, ritme trepidant i 
trencament.

La línia contínua estableix recorreguts i recrea formes que ens recorden aspectes 
coneguts. Si a més a més modula el seu espessor, es carrega de dramatisme i d'expressió.

Els significats transmesos per les línies obertes o tancades són antagònics. Mentre que les  
obertes donen sensació de llibertat, les tancades posen límits entre l'espai circumdant i 
elles mateixes, formant una figura regular o irregular.

En una ciutat la presència de línies rectes dona força a la seva planificació.  Arbres alineats 
en un parc o passeig,  cotxes aparcats al costat d'una vorera, cases alineades en un carrer 
o pilones per evitar que els cotxes aparquin en determinades zones, hi ha tot un ventall 
per descobrir.

Això si parlem de línies rectes però si cerquem línies en ziga-zaga, ondulades o corbes, la 
varietat d'on les podem trobar és molt gran (enreixats, façanes…) i el que ens poden 
suggerir serà molt divers.



Continguts d'educació visual i plàstica:

El punt i la línia com a elements del llenguatge plàstic.

La línia i el traç.

Experimentació a partir del traç espontani i suggerit.

L'expressivitat de la línia.

Objectius didàctics:

Identificar línies i disposicions lineals en l'espai urbà.

Copsar els elements conceptuals: línia, superfície I volum.

Descriure les línies que configuren les imatges, segons tipus (recta, corba..) direcció 
espacial (vertical, horitzontal, inclinada..) longitud (llarga, curta) i gruix.

Utilitzar la línia com a element bàsic que defineix la forma.

Mostrar seguretat,  precisió i expressivitat en el traç en qualsevol representació plàstica, 
sigui objectiva o subjectiva.

Sintetitzar el que es vol expressar per  concretar-ho en una línia.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar linealitats  en la ciutat. Analitzar els elements les componen, perquè són així i 
la impressió que ens fan.

- Fer composicions alineades  amb elements repetits  o amb elements variats.

- Cercar línies de qualsevol tipus (a les façanes, als enreixats, balcons,…) . 

- Adonar-se de la diversitat que n'hi ha.

- Dibuixar-les o fotografiar-les.

- Fer una classificació. Per forma, per material o per funció.

- Mirar una façana concreta i buscar-hi les línies que hi hagi. Anotar-les en un quadern.

- Amb aquestes mateixes línies,  construir una nova façana.

- Experimentar instruments i materials diversos, tot dibuixant línies i variant la pressió 
de la mà sobre el full.

- Experimentar amb tipus i formes de línies. Fer un dibuix on predominin les línies 
horitzontals, diagonals, espirals…

- Dissenyar  enreixats i altres línies ornamentals.

- A partir d'un tros de línia extreta d'algun lloc real, i posada en un suport, acabar de 
dibuixar allò que suggereix.

- Fer un dibuix sense aixecar el llapis del paper, és a dir, amb una línia contínua.

- Fer figures amb filferro, sense tallar-lo, com si fos una línia contínua.

- Posar tinta xinesa en un paper i bufar amb una palla. En resulten línies en múltiples 
direccions.

- Dibuixar la línia que ens suggereixen:

Ones del mar, un llamp, un infant dret, un infant que dorm, un cabdell que es desfà, 
un camí de muntanya, una autopista, la trajectòria d'un míssil, una escala de cargol, 
el recorregut d'un nen que patina, els autos de xoc,… 

- Crear correspondències entre gestos o sons i tipus de línies.





PERSPECTIVA



PERSPECTIVA

La perspectiva és l'art de representar l'espai tridimensional sobre una superfície plana. 

La seva finalitat és representar els objectes de la manera més semblant a com els percep 

l'ull humà.

Els objectes disminueixen a mesura que s'allunyen de nosaltres i els costats paral·lels 

d'un terra o d'un sostre retrocedeixen cap al fons mentre els mirem. Les línies que són 

perpendiculars a nosaltres però dins d'un mateix pla sembla que convergeixin totes en un 

mateix punt a l'horitzó.

La representació de l'espai ha estat un dels objectius artístics fonamentals, objecte de 

nombrosos estudis al llarg de la història de l'art.

Segons explica Pedoe, a l'edat mitjana no es tenia en compte la representació de l'espai, 

es dibuixava tot aplanat sobre la tela o bé es feien diverses imatges que explicaven una 

sequència.

No va ser fins al Renaixement -amb l'home com a centre de l'univers- que la tècnica de la 

perspectiva es va desenvolupar i introduir en la pintura. La ment renaixentista 

considerava la tela com una finestra a través de la qual l'observador contempla un tros de 

món. El pintor es limita a representar la realitat tal i com ell la veu des del seu punt de 

vista.

Aquesta perspectiva sorgeix a partir de dues premises bàsiques: que es mira amb un únic 

ull i que l'espai a representar està contingut en un paral.lalepípede. És així com s'estableix 

un únic punt de fuga.

Durant el segle XVII, tot i ser l'època barroca i produir-se un canvi en la concepció del món 

i la pintura, el llegat renaixentista de la perspectiva es va perfeccionar. La tècnica es va 

millorar amb l'aparició de dos punts de fuga cap a on podien convergir les línies i amb la 

situació d'aquests dos punts sobre una mateixa línia imaginària, a partir de llavors 

anomenada horitzó.

La recerca de noves maneres de representar l'espai per tal de correspondre's amb la 

concepció moderna del món va fer que al s XIX els artistes cerquéssin nous camins. 

La invenció de la fotografia primer i del cinema després, va fer que es canviessin els 

conceptes i que els artistes es sentissin més alliberats a l'hora d'haver de representar 

l'espai.



Continguts d'educació visual i plàstica:

Diferenciació forma-imatge. El punt de vista.

Entendre els diversos punts de vista respecte d'un objecte 

L'espai: relacions entre la bidimensió i la tridimensió.

Iniciació als sistemes de representació de l'espai.

Representació de formes bidimensionals i tridimensionals.

Representació del volum damunt el pla a través de  mètodes perspectius.

Objectius didàctics:

Representar una realitat observada des de diferents punts de vista.

Representar l'espai perspectiu i comprendre els diferents punts de vista d'un objecte.

Representar una mateixa forma en diferents posicions a fi de poder comprendre les seves 

relacions amb l'espai bi/tridimensional.

Detectar les relacions que plantegen l'espai mètric i la profunditat.

Distingir els conceptes fonamentals de la perspectiva aèria: proporció, saturació, 

mimetisme (apreciació òptica de la profunditat)

Distingir els conceptes fonamentals de la perspectiva lineal: punts de vista, punts de 

fuga, línia de terra.

Representar una realitat determinada a partir de la perspectiva frontal. 



Activitats d'aprenentatge:

- Fotografiar un objecte des de diversos punts de vista. Notar semblances i diferències.

- Aquestes fotografies fer-les servir per jugar a endevinar què és, i veure'n les 

dificultats segons la vista que es tracti.

- Consultar a www.edu365.cat , l'apartat de primària i dins d'aquest, Ed.Visual I 

Plàstica. S'hi poden trobar activitats interactives relacionades amb l'ús dels punts de 

vista.

- Dibuixar objectes senzills des de diversos punts de vista: (aèri, frontal, perfil,…)

- Dibuixar elements de la ciutat (xemeneia, escultura, edifici) des de diferents punts 

de vista. Si en algún cas es pot tenir una vista aèria, molt millor.

- Situar-se de manera centrada, al començament d'un carrer, església, pavelló 

esportiu, estança gran... i observar com les línies dels costats "fuguen" cap al mig.

- Fer-ne fotografies i veure realment què passa.

- En un petit rectangle de plàstic transparent (a poder ser amb una quadrícula 

dibuixada) posat damunt el vidre de la finestra, traçar les línies que veiem a l'exterior 

(millor si mirem amb un sol ull). Després es pot treure i passar-ho a un paper.

- Observar un espai o estança mitjançant la imatge reflectida en un mirall, dibuixar 

damunt el mirall les línies que hi veiem. 

- Dibuixar cubs, caixes de sabates, mobles, taules..en diferents posicions. Fer especial 

atenció en la direcció de les línies.

- Dins d'una caixa, construir una escenografia. Planificar la mida i posició de les línies i 

els colors perquè es vegi la profunditat de l'espai.

- Cercar en la història de l'art diversos quadres de diverses èpoques en els que es pugui 

evidenciar l'evolució de la representació de l'espai.

- Amb un paper vegetal damunt una fotografia que representi un ambient perspectiu, 

marcar els punts de fuga, l'horitzó i les línies de convergència. Comprovar-ho en la 

realitat.





VOLUMETRIA



VOLUMETRIA

Vivim en tres dimensions. Tot el que ens envolta és volumetria, volumetria distribuïda en 

l'espai. Gràcies a aquesta volumetria, els espais en un principi buits i oberts adquireixen 

personalitat, és a dir, es transformen.

La transformació d'un espai és la conseqüència d'una nova distribució de la volumetria 

seguint un ordre simètric, un model disseminat o agrupaments de tot tipus, entre 

d'altres.

Per tant, espai i volum estan íntimament lligats en la volumetria.

I quan parlem de volumetria hem de pensar que tant compten el volums en sí com l'espai 

que els envolta.

És de destacar el fet que algunes obres irradiïn espai al seu voltant -parlem de cossos i 

situacions obertes-, al mateix temps que n'incorporen de nou.

Així mateix, hi ha elements que dominen en la mirada i l'experiència visual (elements 

positius) i obres que romanen passives a la mirada (elements negatius).



Continguts d'educació visual i plàstica:

Geometria i volum.

Distribució de volums en l'espai.

Relació entre les formes.

Transformació dels espais.

Volum interior / volum exterior

Composició volumètrica.

Significació dels tipus de formes.

Objectius didàctics:

Identificar la configuració geomètrica o forma genèrica dels objectes.

Analitzar la distribució dels espais.

Composar volumètricament la distribució d'un espai.



Activitats d'aprenentatge:

- Cercar elements naturals que recordin cossos geomètrics.

- Cercar formes de plantes o arbres que defineixin un volum concret.

- Associar les formes als cossos geomètrics als quals corresponen.

- Distribuir volums en un espai (com si fos una maqueta) de manera que quedi ben 

composat i compensat visualment.

- Analitzar la distribució de volums en un espai a partir d'una fotografia aèria.

- Realitzar una maqueta d'un parc, distribuint-hi els volums de manera harmònica.

- Analitzar l'obra de l'artista igualadí Ramon Enrich, de la volumetria en fa un estil 

pictòric. (www.ramonenrich.com) 

- Cercar llocs en què tingui valor l'espai buit. Per exemple, relleus en negatiu.

- Imaginar i dibuixar o modelar la forma en positiu.

- Rebaixar un cub de fang fins aconseguir una escultura.

- Fer dues parts que després s'encaixin, serveix per entendre bé l'espai que ocupa 

l'objecte en volum que haguem esculpit i tot l'espai que l'envolta.

- A partir d'uns objectes, dibuixar l'espai que els envolta (imaginar que són dins un 

cub).

- Analitzar les escultures de Chillida on hi té gran importància l'espai buit.

- Veure con s'hi filtra la llum.

- Formes dels espais interiors.

- Semblances i diferències amb les formes exteriors.

- Experimentar amb la llum i l'espai. Llum en diverses direccions, de colors, il·luminar 

peces amb forats...

- Dibuixar l'espai exterior d'un objecte (com si aquest espai en fos el motlle). Agafar 

consciència de l'espai que ho envolta tot.





MONUMENTALITAT



MONUMENTALITAT

La vida ha estat i continua estant plena de jerarquies. A través  de la història i també en 

diverses cultures s'han expressat aquestes jerarquies de diverses formes. Les societats 

eren i són estratificades i això es manifesta en les creacions i produccions de les persones 

que viuen en aquestes societats. La jerarquia ha estat la base de la planificació urbanística 

de moltes ciutats així com també es manifesta en les produccions artístiques, en 

l'estructuració de textos i en la mida i disposició dels edificis i monuments. Quan els 

arquitectes volen mostrar que una part de l'edifici té més importància (per raons 

estètiques, estructurals o d'ús) ho fan amb mides excepcionals, amb una forma única i 

diferent o amb un emplaçament estratègic.

Els monuments i grans construccions sempre s'alçaven damunt la línia del paisatge. 

L'entorn urbà sempre ha funcionat mitjançant una combinació de lògica visual i adequació 

cultural. 

A partir del concepte de jerarquia, i pensant en l'aplicació a l'escola, podem parlar de 

mesura, escala i proporció. 

La proporció és la relació de mesura entre les parts i el tot d'una construcció visual.

L'escala és la mesura de l'objecte respecte a la persona.

La recerca de la proporció ideal ha sigut una constant en la història. En temps dels sumeris 

(3200 anys a.c.) ja es treballava amb la secció àuria, conjunt de normes i fòrmules 

matemàtiques que ens permeten calcular les mesures d'un cos geomètric per tal que 

aquest sigui agradable a la vista i ben proporcionat. (es pot trobar informació a 

http://es.wiquipedia.org).

Tot té una mida racional més enllà de la qual no es pot anar. La mida dels elements 

estructurals d'un edifici està directament relacionada amb les tasques estructurals que 

han de desenvolupar. De la mateixa manera, cadires i mobles tenen una escala en relació 

amb el  cos humà.

A vegades, les variacions d'escala i de proporció presenten una intenció molt clara de 

tipus propagandístic polític o religiós, com per exemple, les piràmides, les catedrals o 

altres monuments colosals que es feren amb aquesta intenció. 

Igualment, a nivell artístic, la mida d'un objecte respecte a l'escala humana també es fa 



servir amb propòsits expressius. Un exemple molt clar de monumentalitat o de variacions 

d'escala i de proporció són les obres d'Oldemburg. Aquest artista converteix en 

monuments objectes de la vida quotidiana, com un gelat, uns llumins o una flor.

Ara bé, una escultura o un edifici poden tenir qualitats de monumentalitat sense ser 

colosals. "És la qualitat de la presència, combinada amb una certa simplicitat el que 

moltes vegades els fa monumentals", segona afirma J.J. Beljon.

Continguts d'educació visual i plàstica:

Concepte de proporció.

Escales.

Ordre i jerarquia.

Relació entre mida i significat.

Objectius didàctics:

Diferenciar la forma per raó de la seva mesura com a aspecte inherent a aquesta 

(gran/mitjà/petit).

Entendre el sentit de la proporció i la monumentalitat.

Treballar les escales.

MONUMENTALITAT



Activitats d'aprenentatge:

- En una vista aèria descriure la jerarquia que hi ha en els edificis de la pròpia ciutat.

- Quins són més grans? Per què?

- Cercar en la ciutat edificis o altres elements que destaquin per la seva grandària o 

petitesa, és a dir que no estiguin proporcionats amb la majoria. Dibuixar-los.

- Reflexionar o investigar-ne el motiu.

- Mitjançant una quadrícula, ampliar l'escala d'un dibuix.

- Fotografiar objectes i veure que sense cap referència externa, es poden imaginar de 

la mida que es vulgui.

- Fer fotografies fent veure que els objectes són monumentals. Enginyar-se-les 

perquè ho semblin.

- Cercar i explicar contes de gegants.

- Inventar històries i il·lustrar-les. Per exemple, què passaria si un llapis fos gegant? 

- Construir una maqueta de la ciutat amb els edificis principals a escala.

- Cercar material on intervingui l'escala: plànols d'edificis o ciutats, mapes de 

carreteres, mapes geogràfics… Juntament amb l'assignatura de matemàtiques, 

interpretar i aprendre com funcionen les escales, fer càlculs i comprovar-ho.

- Dibuixar un objecte quotidià (cadira, llibre…) a escala.

- Endinsar-se en l'obra de Claes Oldemburg.

- Quin tipus d'objectes li interessen.

- Per què a Barcelona té l'escultura dels llumins?

- Anar-la a veure i dibuixar-la.

- Crear altres escultures amb objectes quotidians per al pati de l'escola, per una 

plaça, per l'entrada d'un edifici, per a la culminació d'un edifici…
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CONCLUSIONS 
 
Aquest tema de treballar l’educació visual i plàstica a partir de la pròpia 
ciutat ja des de fa molts anys m’ha atret molt i en la meva pràctica docent 
he incorporat diverses vegades petits aspectes relacionats amb la ciutat. 
En aquesta recerca d’educaciò visual que he portat a terme, he involucrat 
tota una ciutat, amb tots els elements diversos que conté,  en el 
desenvolupament de la pràctica docent. 
 
Fer aquest treball m’ha estat molt enriquidor. Cercant imatges per a 
il·lustrar els conceptes m’he fet més meva la ciutat on vaig néixer i he 
viscut sempre i que creia conèixer bé. He vist moltíssims detalls que no 
havia vist mai i encara en continuo trobant. M’ha deixat una ment oberta i 
uns ulls amb ganes d’abastar-ho tot. 
He descobert multitud de textures, colors, volums, línies, ritmes…infinitat 
d’elements de llenguatge visual que serveixen per a alfabetitzar visualment 
a tot aquell que ho treballi. També serviran en darrera conseqüència per a 
portar a terme una bona pràctica artística. A mí se m’ha educat la percepció 
i espero que aquest mateix efecte faci en els mestres i alumnes que ho 
puguin aplicar. L’experiència val la pena. 
Les persones que hauran de posar en pràctica aquest treball serà 
interessant que portin sempre un llapis i una llibreta a la butxaca o una 
càmera de fotos, per captar en cada moment tot allò d’aprofitable com a 
llenguatge visual que es vagin trobant al caminar pels carrers del seu 
entorn habitual. 
 
Una vegada portat a la pràctica aquest treball que plantejo, espero que 
caminar per una ciutat ja no ens sigui mai més indiferent, que sapiguem 
trobar i apreciar els valors estètics en tot allò que ens envolta, i que com a 
mestres sapiguem aprofitar-ho per a desenvolupar conceptes i pràctiques 
artístiques en els nostres alumnes. 
 
Tot el que es recull aquí educa la manera de mirar, una manera de mirar 
que farà tenir la ment més oberta i més recursos interns (adquirits amb la 
percepció) per a desenvolupar millor la capacitat creativa. 
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