
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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Bibliografia: 

A continuació hi trobeu diferents llistats amb dades bibliogràfiques, el preu 

actual orientatiu i una petita descripció de com és o de propostes de com els 

podem fer servir.  He volgut distribuir la bibliografia en diferents apartats 

esperant aconseguir una classificació més àgil de consultar. 

 

 General per a les tres caixes plenes d’art: 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Alsina i Pastells, A., 2006 
Cómo desarrollar el 
pensamiento matemático de 
0-6 años.  Propuestas  
didàcticas. Col. Recursos, 66. 
Barcelona. Editorial Octaedro-
Eumo.  

 
22€      Cooperativa Abacus 

Aporta idees per a potenciar el 
desenvolupament del 
pensament matemàtic entès 
aquest com un instrument de 
coneixement i d’interpretació de 
l’entorn.  

AA.VV (2004) La enseñanza 
del dibujo a partir del arte. 
Didáctica del arte. Edit. 
Paidós. Buenos Aires. 

18€ 
Cooperativa Abacus 

Tècniques plàstiques amb els 
infants. 

Berger, J. 2001 Mirar. 
Barcelona, Gustavo Gili 

Llibreria Laie  Reflexions sobre la importànica 
de mirar i observar. 

De Puig, I. Sátiro, A., 2007 
Tot  pensant.  Recursos per a 
l’educació infantil. Girona. 
Eumo editorial- Universitat de 
Girona-Grup IREF. , 

 
20€        Cooperativa Abacus 

Explica activitats lligades al 
projecte de filosofia 3/18.  Molt 
interessant per l’enfocament i 
aquí ens interessa pel seu 
apartat “Tot pensant...art”:ens 
dóna pistes, idees, propostes de 
com treballar a partir d’obres 
d’art concretes però fàcilment 
generalitzable a totes. 
 

Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Educació. 
1992 Currículum. Educació 
infantil.  Barcelona,. 
 

 
15€         Cooperativa Abacus i 
llibreria de la Generalitat de 
Catalunya  

Coma referència per a redactar 
les programacions i no perdre 
de vista els objectius del 
currículum. 

 

 



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. 

 

 

Lourdes Martín Herrero                                                                                                  2                                                                                                        

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Fernández, E.; Quer, L.; 
Securún, R.Mª., 2006 
Racó a racó. Activitats per 
treballar amb nens i nenes 
de 3 a 8 anys. 5ena edic.  
Barcelona. Dossiers Rosa 
Sensat, 51,  

 
 
22€     

Cooperativa Abacus 

Racons de diferents tipus 
que poden aportar idees 
organitzatives. 

Kohl, M.A. (2005) Arte 
infantil: actividades de 
expresión plástica.  
Didáctica del arte. Madrid   
Edit Narcea. 

16€  
Cooperativa Abacus 

Explicacions i exemples 
sobre l’expressió plàstica 
infantil. 

Rosa Sensat. Publicacions  
diverses. (2006) Manera 
d’ensenyar arts plàstiques. 

58€ 
Cooperativa Abacus 

Exemples pràctics i activitats 
desenvolupades a l’escola en 
torn a l’expressió plàstica 
dels infants. 

Robert, F. And Gittins J. 
2004 
Find a Face San Francisco, 
Crhonicle Books 

14€          Llibreria Laie Cercar cares, com són dintre 
de les obres. 

Wolfe, G.2004 Mira! El 
lenguaje en la pintura. 
Barcelona, edit. Serres 

14€          Llibreria Laie Trobar que la pintura, l’art, 
ens comunica coses. 

 

 Miró, els símbols i els colors: 

Propostes bibliogràfiques sobre Miró per a la seva utilització i consulta pràctica a 

l’escola: amb aquest apartat s’ha volgut fer un petit inventari de material 

bibliogràfic i d’altres que podem trobar al mercat i que ens pot anar bé tenir a 

l’escola per a treballar Miró.  Es tracta de material no fungible, alguns dels quals  

ens aporten o ens poden suggerir idees didàctiques, o simplement són 

utilitzables com a material complementari de les nostres pròpies idees. 
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 Aquest llistat aporta bàsicament informació biogràfica de l’artista i també el 

coneixement d’algunes tècniques emprades. 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Fundació Joan Miró de 
Barcelona i Successió Miró, 
2000 
Universo Miró 

56€             llibreria de la    
                   fundació Miró        

Imatges i comentaris 

Fundació Joan Miró i centre 
d’estudis d’art contemporani 
1980 Joan Miró, obra gràfica 
Parc De Montjuïc, de 
Barcelona 
 

11’42€        llibreria de la    
                   fundació Miró        

Imatges i comentaris 

Erben, W. Düchting, H. Miró. 
2008  Taschen, Köln 

10€              llibreria Fnac Fotos de gran qualitat de 
diferents quadres i obres. 

Fundation  Pierre Gianada, 
1997 
Suïssa, Edit. Martingyy,  

60€             llibreria de la    
                   fundació Miró 

Està en anglès. Imatges i 
comentaris. 

Malet, R. Caixa  Catalunya, 
1992 
Col.lecció Pere Vergès, edic. 
62  Joan Miró   Barcelona 

8’50€           llibreria de la  
                    Fundació Miró 

Imatges de quadres de 
l’artista 

Malet, R.M.  Miró  2001 
Barcelona, edit. Polígrafa 
 

21€              llibreria Fnac Fotos i comentaris de 
diferents obres de l’artista. 

Mink, J. 2005  Miró 
Edit. Taschen 

7€                llibreria Fnac Bàsicament són fotos d’obres 
de l’artista. 

Stephan von Wiese and 
Sylvia Martin, 2000 
Prestel 

25€              llibreria de la                   
                    Fundació Miró 

Imatges i comentaris en 
anglès. 
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 El següent llistat són llibres més propers als nens i nenes, que podem fer servir a l’aula. 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Andrews, S.  Miró! El color 
dels somnis.  Edit. Cruïlla 
Barcelona 

17€          llibreria Fnac Relats a partir dels colors 
mironians. 

Arbat, C. 2008 El somni de 
Miró. Valencia, edit. Brosquil 

13€         llibreria Abacus i   
               llibreria de la   
               Fundació Miró 

Viatge a través d’un conte 
per a explicar aspectes de 
l’artista i la seva obra. 

Duran, F. 2005 Petita història 
de Miró. 

Barcelona, Edit. Mediterrània 

6€           Llibreria Laie Llibret amb dibuixos per a 
explicar als nens i nenes una 
mica de biografia i de l’obra 
de l’artista. 

Garcia Castellanos, A. 2007 
El fantasma i el senyor Miró. 
Barcelona, Edit. Serres 

13€          Llibreria Laie conte 

Gil, M. 2005 
En Llaunet i els colors. 
Barcelona, Edit, Meditarrània 

8€             Llibreria Laie Conte que treballa els colors 

Girardet, S. I Salas, N. Aux 
coleurs de Miró. Reunión des 

Museus Nationaux.  París 
2001 

20€          llibreria de la   
                Fundació Miró 

Petit llibre sobre els colors de 
Miró i el que poden 
representar. 

Lincoln, F. 2007Joan Miró, 
sticker art sharpes. USA , 
children’s  book 

13€         llibreria de la   
               Fundació Miró 

Enganxines de parts que 
falten de diferents obres 

Miró. Lithographs. 40 
illustrations. 
Dover art Library 1983 
Dover books on fine art 

17€         llibreria de la   
               Fundació Miró 

Litografies , dibuixos sense 
color. 

Miró. Un viaje lleno de 
colores.  2000 Susaeta edic. 
Madrid 

7€          cooperativa Abacus Són enganxines. Molt senzill 

Obiols, M i Olmos, R. 2008 
El quadre més bonic del 
món. Pontevedra, Edit. 
Kalandra 

15€          Llibreria Laie Conte relacionat amb els 
colors de Miró. 
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 Alguns recursos trobats en el mercat que estan directament adreçats als nens i nenes 

o els podem fer servir en el treball de l’artista a l’escola. 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

El color dels somnis. Joan 
Miró Universitat Pompeu 
Fabra. 

17€           llibreria de la  
                 Fundació Miró 

DVD 

La Fundació Miró 17€           llibreria de la  
          Fundació Miró 

DVD 

Imants amb imatges de 
quadres 

6€            llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Podrien servir com a model 
per a fer-ne més o per 
muntar un memory 

Caixes de diferents mides, 
encaixables amb la imatge 
d’un quadre a la tapa 

(dif. Preus segons la mida)  
                 llibreria de la  

          Fundació Miró 

Són caixes que tenen la 
imatge. Poden servir per 
guardar imatges o algun 
objecte o material relacionat 
amb el treball del projecte. 

Tàngram de colors i formes 
pròpies de l’artista 

20€           llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Tàngram 

Dòmino  17€           llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Dòmino de les imatges 
d’obres 

Puzles  12€           llibreria de la  
                 Fundació Miró 
20€ 

Puzles de diferents mides i 
materials amb imatges de 
quadres. 
El més gran té 1000 peces 

Puzles plans 3€             llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Tenen model per a fer la 
composició del puzle. 

Llibre blanc 10€           llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Té la tapa de Miró i a dins els 
fulls són blancs.  És com un 
llibre viatger o diari. 

Memory  7€             llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Joc de memòria 

Cub  “Rubic”  18             llibreria de la  
                 Fundació Miró  

Amb imatges  per muntar 

Dòmino 40€           llibreria de la  
                 Fundació Miró 

De fusta amb els dibuixets de 
les imatges dels quadres. 

Làmines  6€             llibreria de la  
                 Fundació Miró 

Per a mostrar les imatges 
dels quadres, mides DIN a 3 

 

 

**aquest artista compta amb un munt de materials i llibres que parlen de la seva obra i hi ha molt material 

adreçat a nens i nenes. 


