
 

Àlbum de fitxes.                              
Descripció  i suggeriments. 
Miró. Els símbols i els colors. 
 

Breu  guia o pauta per  realitzar les fitxes amb els nens i 
nenes. 

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les textures i els 

materials de l’entorn. Miró, els símbols i els colors. 

Picasso, els sentiments i les emocions. 
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ASPECTES A TENIR PRESENTS: 

 L’àlbum on han de treballar els infants és millor fer-ho en format Din-A 3. 

 A continuació hi trobareu l’índex de les activitats en suport paper proposades, amb els suggeriments per a 

realitzar-les. Les fitxes del dossier es presenten en format PDF en el DVD també 

 Evidentment si es treballa com  projecte cal recordar fer els apartats de “què en sabem?”, “ Què en volem 

saber?”,... 

 Falta elaborar la bibliografia, web grafia i documentació utilitzada per a la realització del treball a l’escola, 

que cada mestre/a hi haurà d’afegir. També cal que la persona que desenvolupa el monogràfic o projecte 

inclogui una introducció. 

 També es pot plantejar com un monogràfic, a partir dels símbols i els colors, ja que es té previst el treball 

d’aquest artista. 

 Es dóna per suposat que cada una de les fitxes porta un treball previ, durant i a posteriori que cal fer; per 

si soles no passarien de ser un treball escrit i prou;  tenen sentit si es lliguen a totes les activitats 

proposades amb els recursos i amb l’eix  triat per a treballar Miró (els símbols i els colors). 

 Aquest àlbum de fitxes representa un suport, un complement a la globalitat del treball.  Surten aspectes 

més amplis que no només l’eix dels símbols i els colors que es treballen de manera més vivencial en 

d’altres sessions, també detallades en els suggeriments. 

 Hi ha els fulls amb les imatges per a enganxar a les fitxes.  Es posen les màximes possibles en un full per 

a aprofitar paper un cop impreses. 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

1.  Portada  Apareix el nom i cognom de l’artista en lletres només amb contorn de colors, per a omplir-les amb retoladors, ceres 
toves, pintura de dits, boles de paper,... fent servir les tonalitats més pròpies de l’artista. 
 

2.  Índex  Per guiar-se en les activitats fetes  i aprendre a mantenir un ordre.  L’elabora el/la mestre/a, amb lletra de pal un cop 
estructurat el dossier i,i en el moment de muntar-lo, el pot anar seguint  per a què els infants en vegin la utilitat. 

3.  Introducció  També està bé posar una petita introducció al treball destacant, perquè s’ha triat aquest artista, que se’n destaca i 
treballa més, es poden explicar més sessions i activitats que s’han fet però que no queden paleses en el dossier, etc 
 

4.  Biografia Fulls amb un breu resum biogràfic de l’artista que destaca aspectes de  la seva vida i obra, que en ajuden a 
entendre el desenvolupament artístic i el seu estil. 

5.  Hem anat a la 
Fundació Miró 

Previ a aquest dibuix es realitza la conversa del què vam veure-hi, què ens va agradar o no. Poden intentar 
representar l’obra que més els ha agradat.  Es pot fer amb plastidecors, que pintant fort queda molt lluent i vistós. 

6.  La Fundació 
Miró 

Cal posar el nom de l’artista que falta.   Entre tots o individualment, segons el nivell del grup, es busquen les lletres 
necessàries. Després cada nen/a retalla la imatge de la Fundació Joan Miró de Barcelona i l’enganxa (hi ha un full 
amb 4 imatges per a poder fer menys fotocòpies). 

7.  Mapa 
conceptual  

Es presenta un mapa conceptual amb els quadrats de texts plens, com a guia per al/la mestre/a en el procés i també 
per a realitzar un, més gran per penjar a l’aula.  El de l’aula estaria bé que tingués fotos representatives dels 
diferents apartats (vida, obra, tècniques,materials..).  

8.  Algunes coses 
que fa Joan 
Miró 

Als laterals de la fitxa hi ha imatges de diferents obres de l’artista; es tracta d’identificar quin tipus d’obra és (quadre, 
escultura, cartell, mural,...). Posteriorment es llegeixen les paraules del centre i el que es fa és relacionar aquests 
requadres amb les obres corresponents. 

9.  Un tomb per la 
vida de Joan 
Miró 

Per una banda es tracta de llegir el nom de l’artista, identificar les lletres, comptar-les, picar síl·labes, comparar-les 
amb noms de la classe,... i després pintar el nom de l’artista amb retoladors dels tons mironians. 
Posteriorment es miren les imatges de diferents etapes de la vida de Miró i cal posar el número d’ordre cronològic a 
cada una d’elles. 

10.  Pinta les 
lletres de Joan 
Miró 

De totes les lletres de contorn que hi ha en el full, han de localitzar i pintar, amb colors mironians, les lletres que 
formen el nom i el cognom de l’artista. 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

11.  Escriu el nom 
i cognom de 
l’artista 

Cal escriure el nom i cognom de l’artista sense model, després comprovem entre tots/es com l’hem fet. 
 

12.  Lletres igual 
que Joan 
Miró 

A les dues línies cada nen i nena escriu el seu nom i cognom; després cal que identifiqui quines lletres té igual 
que l’artista, en el nom i en el cognom i les pinti. 
 

13.   
 
Treball de les 
línies. 

Aquestes cinc fitxes només volen ser el darrer pas d’un treball manipulatiu i vivencial de les línies i les seves 
característiques (obertes, tancades, primes, gruixudes,llargues, curtes,...) 
A cada un dels fulls es pot fer servir una tècnica diferent per a plasmar els conceptes treballats (pintura, llanes, 
plastilina, llaços,...) 
 

14.  

15.  

16.  

17.  

18.   
Hem de 
cercar 
 

Hi ha la imatge d’un quadre; es tracta de llegir, què és i la quantitat del que cal cercar i trobar.  Per assenyalar la 
troballa es pot fer encerclant o amb fletxes des de el nom.  

19.  Alguns 
símbols 

En una banda del full hi ha les imatges d’alguns símbols propis de Joan Miró.  A l’altra banda hi ha el nom.  Hi ha 
un treball previ d’identificació, després es pot passar a la lectura i relació de les imatges amb el nom 
corresponent. 

20.  Dibuixa el 
que hi diu 

Hi ha el nom d’alguns símbols; cal fer una lectura o identificació prèvia a per a saber què cal dibuixar. 
 

21.  Autoretrat  Cada nen espot dibuixar d’una manera realista, amb tots els detalls i pintat, com si ens féssim una foto. 

22.  Autoretrat 
esquemàtic 

Un cop hem treballat i saben les parts pròpies de la cara i cos (treballades a psicomotricitat, davant el mirall, en 
el retrat anterior,...) podem provar de treballar el retrat d’una manera esquemàtica, parlem de què ens agradaria 
destacar perquè ens agrada molt de nosaltres mateixos o per tot el contrari, sense pintar, només línies. 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

23.  Personatge 
davant el sol  

Es tracta de completar la imatge de  la dreta a partir de l’atenció i percepció en el de l’esquerra que és el que 
està complet. 

24.  El sol vermell  Hi ha un full amb quatre puzles, per a fer menys fotocòpies. Cada nen/a caldrà que retalli el seu i després 
l’enganxi a la fitxa en el lloc corresponent.  Un cop fet es pot pintar el sol del quadre de color vermell per a 
destacar-lo. 

25.  Hem fet 
d’artistes 

En aquest full es pot enganxar la foto d’alguna de les manualitats fetes al llarg del projecte a l’escola. 

26.  Algunes 
tècniques 
amb la 
pintura 

Es tracta de parlar, presentar i experimentar amb les diferents tècniques que fa servir l’artista amb la pintura als 

seus quadres.  El més ideal és, prèviament haver-les experimentat, pintant sobre superfícies grans i 

posteriorment, individualment practicar-les en un full din-a 3 que s’afegiria a l’àlbum (poden fer la que més els ha 

agradat o totes en fulls diferents). Altra opció és retallar en tants trossos com nens/es ,el treball fet en gran i 

enganxar-lo en diferents fulls afegir.  

27.  Els colors de 
Joan Miró 

Cal posar el nom de l’artista en el títol.  Després, amb ditades de pintura fetes amb turundes de cotó-fluix (les de 

les orelles) posar els diferents colors mironians a sobre de la paleta de pintor.  Prèviament s’han fet diferents 

treballs sobre els colors que fa servir l’artista en les seves obres i sobre el que representen o simbolitzen  per a 

ell. 

28.  Què hem 
après 

Omplir els espais del mapa conceptual i llegir-lo seguint els camins que marquen les línies. 

29.  Bibliografia i 
web grafia 

Cada mestre/a l’omple amb les dades bibliogràfiques consultades, del llibres aportats pels alumnes,. Les web 
que s’han fet servir, etc i agraïments. 

 


